
Tilgu lautril       19.05.09. algusega kell 18-00     

OMYC JUHATUSE  KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 12 .        

OSALESID : 

Rasmus Hirtentreu  kommodoor                                                                 

Raul Boberg        asekommodoor                                                                                                                                         
Armin Mutle    asekommodoor                                                               
Heikki Sibul    juhatuse liige                             

Tõnu Pomerants   juhatuse liige                                                                                                                                                                                   
Hillar Luukas    juhatuse liige  

Endel Palla                klubi liige  

Kristjan Boberg                                klubi liige 

                                                                                                                    

ARUTATI   : 

1. Uue liikme vastuvõttu 

2.  OMYC 07.06.09  avamiseks ettevalmistusega seonduvaid küsimusi 

OTSUSTATI: 

1. Võtta vastu Otemarina Jahtklubi liikmeks avalduse alusel Endel Palla. Soovitajad 
R.Boberg ja E.Tammaru.  

2. Raul Boberg teavitas juhatust Kask Alari soovist liituda klubiga. Tegemist on 
Läänemerel  sõitva liinilaeva kapteniga. Küsimust arutatakse edasi vastava avalduse 
laekumisel. 

ÄRA KUULANUD INFORMATSIOONI OTSUSTATI : 

1. Võtta teadmiseks  informatsioon selle kohta , et  Raul Bobergi poolt lubatud 
piirdeaia kõrguse  muutmine 1,5-lt 2,0-le meetrile valla poolt antud kooskõlastuses 
on  teostatud.                                                     

2. Võtta teadmiseks, et lisaks kinnitatud eelarve (20500.-) alusel teostatud killustiku ja 
kruusaga tehtud sadamaala heakorrastustöödele toodi platsile ka 3-koormat mulda 
maksumusega 500.-krooni koorem, kokku 1500.- krooni. Juhatus otsustas tehtud 
kulutuse heaks kiita ja R.Bobergile hüvitada. 



3. Kiideti heaks ka täiendava kopa tellimine 20.05.09 juba kohaletoodud mulla 
laialiajamiseks.  Orienteeruv kulu 3x300.- krooni. 

4. Võeti teadmiseks , et töölepingute tekstid ja ametijuhendid lautri korraldaja ja 
lautri madruste töölevõtmiseks on ette valmistatud ja asjaosalistele tutvumiseks 
antud. Lepingud allkirjastatakse järgmisel juhatuse koosolekul . 

5. Öövalve korraldamiseks otsitakse kandidaate kohalike elanike hulgast, kes võiksid 
seda tööd teha miinimumpalga eest ehk odavamalt kui R. Bobergi pakutud valvurid. 
Kuni vastavate isikute leidmise ja nendega lepingute sõlmimiseni kasutada siiski 
eelpool nimetatud valvureid, et tagada juba platsil asuva jahtklubi vara säilimine. 

6. Hillar Luukas koostab järgmiseks koosolekuks ka valvurite ametijuhendi projekti. 

7. Kuulati ära ja võeti teadmiseks jahtklubi elektrienergiaga varustamiseks 
energiavõrguga liitumise probleemid. Juhatus otsustas paluda selles küsimuses abi 
jahtklubu uuelt liikmelt Endel Pallalt. Viimane lubas uurida võimalusi soodsama 
liitumispakkumise saamiseks. A.Mutle saadab talle selleks olemasolevad taotlused ja 
EE liitumislepingu koos liitumise tehniliste tingimustega. 

8. Võeti teadmiseks info, et OMYC poolt on pakkumine sadamaga külgneva rannaala 
korrastamise ja hooldamise kohta Harku vallavalitsusele esitatud 15.05.09.  Vallas 
arutatakse seda küsimust nädalal 22. A.Mutle hoiab end sündmste käiguga pidevalt 
kursis. 

9. Otsustati nõustuda Raul Bobergi ettepanekuga kaasata juhatuse töösse esialgu 
mittekoosseisulise liikmena tema poeg  Kristjan Boberg. Põhjenduseks R.Bobergi 
sagedased lähetused ja juhatuse suhteliselt suur töökoormus jahtklubi käivitamise 
etapis. Ettepaneku üldkoosolekule uue juhatuse liikme valimiseks teeb kommodoor 
esimesel  üldkoosolekul. 

10.  Nõustuti Hillar Luukase ettepanekuga paigaldada valvuri soojakusse jahedate ööde 
tarvis esialgu gaasikütteseade. Tingimus on kõigi seadme kasutamisega 
kokkupuutuvate isikute kirjalik instrueerimine gaasikütteseadme 
kasutamistingimustest, mida teeb lautri korraldaja. 

11. Kinnitati Tõnu Pomerantsi poolt esitatud elektrimaterjalide ja paigaldustööde 
eelarve summas 3000.-krooni.  Töö tulemusena sünnib soojaku kilp, kuhu on 
võimalik liita kõik lisanduvad soojakud. Elektripostil asuva jaotuskilbi ja soojaku 
kilbi vahelise ühenduskaabli toob vajadusel Heikki Sibul. Kaabli mahapanekul tuleb 
arvestada ka tõkkepuu juhtimiseks ja toiteks vajalike kaablite paigaldamise 
võimalust samasse kaevikusse. Kaabli kaitsetorud toob vajadusel Aarne Mandri.  

12.  Koostöölepingu juhatusele esitatud variant tunnistada avamisel osalejatele 
ettelugemiseks sobivaks. Allkirjastatava dokumendiga jätkata Enn Tammarul tööd 



ning muuta see sisuliseks kokkuleppeks, mis toimiks ka aastate pärast, kui lepingu 
praeguste allkirjastajate asemel istuvad võib olla juba uued isikud. 

13. Võeti teadmiseks A.Mutle informatsioon jahtklubi raamatupidamisteenuse 
saamiseks peetud läbirääkimistest. Otsustati valida teenuse osutajaks parima 
pakkumise tegija, Piia Indermitte. A.Mutlel  valmistada ette  leping alates 01.06.09.a 
kuupalgaga 400 krooni netto. Raamatupidamisteenuse osutaja lepingus fikseerida 
ka klubi varade nimekirjade pidamise kohustus.  

                                                                                                                                                                            
Järgmine juhatuse koosolek viia läbi: 26.05. 2009 kell  18-00 Tilgu lautril  

Koosolekut juhatas               Rasmus Hirtentreu 

Koosolekut protokollis     Armin Mutle    

 

Järgmisel koosolekul kindlasti arutamiseks: 

1. Veiko Toomlaidi poolt viimistletud teenuste hinnakirja  ülevaatamine 
ja kinnitamine. Saadetakse juhatusele eelnevaks tutvumiseks meiliga. 

2. Korrigeeritud avamiskava läbivaatamine ja kinnitamine. - Enn 
Tammaru  ja Armin Mutle 

3.  Lautri mobiiltelefoni küsimus -  minu mälu järgi Rasmus Hirtentreu 

4. Nädalavahetuse talgute, 23 ja 24.05 tulemused  ja ülevaade lautri 
avamiseks ettevalmistamise käigust.                       -  Enn Tammaru ja 
Aarne Mandri 

	  


