KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK

Kuupäev: 20.09.2021
Kellaaeg: 16.00 – 19.30
Koht: Kalevi Jahtklubi
Osalesid: Kalev Vapper, Raido Notton, Tanel Tamm, Virgo Arge, Tammo Otsasoo, Piret Salmistu,
Rene Treifeldt, Olev Roosma, Tõnu Tõniste.

Koosoleku juhataja: Kalev Vapper
Protokollija: Anu Rosenblad

TEEMAD:
-

Uue klubiülema konkurss

-

Uue sadamahoone projekteerimine ja Alexela kauplus-kohvik

-

Muud teemad

Uue klubiülema konkurss
Enne uue Klubiülema valimist on oluline paika panna, mis on antud ametikoha ootused ja
eesmärgid. KJK klubiülem peab täitma Jahtklubi põhikirja ja juhatuse otsuseid, vastutama klubi
majandusliku tegevuse eest ja ka muu klubilise tegevuse eest. Kas me tahame regattide eestvedajat,
uue sadamahoone projektijuhti, finantsjuhti? Kas peaks olema traditsioonide austaja/elluviija või
Excelis näpuajaja?
Oluline oleks, et Klubi oleks juhitud nõnda, et inimesed tahaksid siia tulla, tunneks end siin hästi, et
finantsseis oleks hea ja klubiülem omaks detailset ülevaadet kõigist Kalevi Jahtklubi üksustest.
Otsustati: Kalev Vapper teeb uue klubiülema töökuulutuse, mille saadame klubiliikmetele välja.

Uue sadamahoone projekteerimine ja Alexela kauplus-kohvik
Kas uude sadamahoonesse projekteerida juurde Alexela kauplus-kohviku pind või mitte? Kui me
soovime sadamasse söögikohta, siis oleks Alexela vajalik, samas suurendab hoone mahtu (Alexela
soovitud pind oleks 130-150 m²) ja tulenevalt ka hoone ehitushinda, lisaks tekiks kohvikuruumi
peale lisapind, millele oleks ka vaja rentnik leida.

Ootame Alexela otsuse ära, kas ja mis tingimustel nad oleksid nõus tulema, arvutame läbi
juurdeehituse maksumuse ja siis vaatame edasi.
EVAKi kaudu küttesüsteemi uuendamise toetust me ei saa, uue maja kütteallikaks jääb selle aasta
alguses välja vahetatud gaasikatel (köetavat pinda on kokku ca. 500 m²).

Muud teemad
-

Kalevi Jahtklubis toimunud EMV noorte svertpaatidele tekitas terava arutelu, kas meil on
piisav hulk pädevaid võistlusametnikke, et korraldada heal tasemel võistlusi?
Võistlusametnike leidmine/koolitamine on teema uuele klubiülemale lahendamiseks.

-

Ettepanek uueks hooajaks jahiomanikele vormistada tähtajatud lepingud kaikohtade jaoks,
mis võimaldaks kohe aasta alguses kaikohtade arved välja saata. Täpsustada veel
sadamakapteniga.
Otsus: Sadamakapten töötab välja lepingu sadama ja jahiomaniku vahel kaikoha saamiseks.
Jahiomanikud, kel ei ole kaikoha tasu hooaja lõpuks tasutud, uuel hooajal kaikohta ei saa.

-

Hooaja lõpupidu: Lillepaviljon läheb sel aastal kapitaalremonti, mistõttu seda peaks
kasutada ei saa. Momendil on eelkokkulepe olemas Lauluväljakuga (Klaassaali
kasutamiseks) ja ansambliga Regatt. Võimalikud kuupäevad on kas 19. või 20. november,
täpsustab Lauluväljakuga.

Otsused:
-

Paneme KJK kodulehele ja saadame uudiskirjana välja uue klubiülema otsingukuulutuse. Lisaks
koostab Kalev Vapper klubiülema ametikoha ootuste nimekirja.

-

Sadamakapten töötab välja lepingu sadama ja jahiomaniku vahel kaikoha saamiseks.

-

Jahiomanikud, kel ei ole kaikoha tasu hooaja lõpuks tasutud, uuel hooajal kaikohta ei saa.

-

Võtta vastu klubi liikmeks: Daniil Rimmel.
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