
 
 
Otemarina Jahtklubi juhatuse koosoleku protokoll nr.50 (22.08.2011) 
 
 
Osalejad:  Kristjan Boberg – kommodor 
   Armin Mutle – asekommodor 

Tõnu Pomerants – asekommodor 
Sven Šulga – juhatuse liige 
Enn Tammaru – juhatuse liige 
Aarne Mandre – lautri korraldaja 
Kalev Konsa 
Kaido Taberland 

 
Puudujad:  Erkki Vihula – juhatuse liige 
   Toomas Ristlaan – juhatuse liige 
 
Koosoleku juhataja: Kristjan Boberg 
Protokollija:  Kaja Põldes 
 
 
  
Päevakord: 

1. Esimese lastelaagri kokkuvõte - Enn Tammaru 
2. Laste sisetreeningute organiseerimisest ülevaade - Enn Tammaru 
3. Ülevaade Tilgu rahastamise taotlusest – Tõnu Pomerants, Armin Mutle 
4. Kalev Kivi taotlus klubi aastamaksust vabastamisest - Kristjan Boberg 
5. Tilgu laul ja laat, Muinastulede öö organiseerimisest – Aarne Mandre, Kaido 

Taberland, Kalev Konsa ja juhatus  
6. Jooksvad küsimused 



 

1.Esimese lastelaagri kokkuvõte – E.Tammaru 
I vahetuses osales 9 last. II vahetuses osalemisest on teada andnud 15 last. 
 
I vahetus: 

- kuna enamus lapsi oli ligidalt ja jalgratastega, siis öeldi ära Teder Reisidele bussi 
kasutamine, millega hoiti kulusid kokku. Transpordi organiseerisid T.Pomerants ja 
E.Tammaru. 

- toimus väljasõit Naissaarele. Kaatritega abistasid T.Purkas, I.Vaik ja K.Boberg. 
- käidi tutvumas Harku järvel purjetamise treeningutega 
- -Tilgu sadamas toimus lastele purjetamiseks vajalike algteadmiste andmine, 

sportlikud tegevused, ujumine. Lapsed said proovida aerupaadiga sõitmist. 
 
II vahetus: 

- planeeritud väljasõit Naissaarele 
- Harku järvelt tulevad lapsed Tilgu sadamasse trenni 
- Ekskursioon Veeteede Ametisse 
- Sportlikud tegevused Tilgu sadamas 

 
Otsustati: 
2012.aasta lastelaagriteks leida abitreener. 

 

2.Laste sisetreeningute organiseerimisest ülevaade - Enn Tammaru 

Treenerina on põhimõtteliselt nõus jätkama Triinu Teesalu. 

Otsustati: 

- Uurida välja, kas Tabasalus on võimalik treenida tippujujaks – T.Pomerants. 
- Teha 27.08 välkkoosolek lastevanematele kus teavitatakse millal algavad sügisel 

treeningud – E.Tammaru. 
- Teha kindlaks osalejate arv E.Tammaru. 
- Uurida mis saab neist lastest, kes käivad Kalevi Jahtklubis treeningutel – 

E.Tammaru 

3.Ülevaade Tilgu rahastamise taotlusest – Tõnu Pomerants, Armin Mutle 

PRIA toetusest ei ole Harku vallale teatatud. Põhjuseks:  kaluritel on üldkoosolek tegemata 
(Harju Kalandusliit). Üldkoosoleku otsus peab olema positiivne. 

Otsustati: 

A.Mutle uurib Harku vallast, mis on täpselt takistuseks, et otsusest ei ole ametlikult teatatud. 

 

 



4.Kalev Kivi taotlus klubi aastamaksust vabastamisest - Kristjan Boberg 

Sisseastumismaksu tagastamist vastavalt põhikirjale ei tehta. Samuti ei näe põhikiri ette 
liikmeks olemise peatamist. 

Otsustati: 

Vastavalt põhikirjale liikmelisuse peatamist ei toimu. Kalev Kivi esitab avalduse OMYC-st 
väljaastumiseks. 

5.Tilgu laul ja laat, Muinastulede öö organiseerimisest – Aarne Mandre, Kaido Taberland, 
Kalev Konsa ja juhatus  

- Kell 15.00 algab laat 
- Kell 21.30 muusika, lõkke süütamine 

OMYC organiseerib lõkke ja parkimise – A.Mandre 

Rannamõisa Laevaselts organiseerib töötoad: istuki tegemine, lastele joonistamine, muusika 
alates kell 15.00. Laadal vanavara, oma käsitöö ja aiasaaduste müük. Pannakse üles telksaun. 
Kohapeal grillitakse metssiga (juhul kui jaht õnnestub). 

Kuulutused organiseerib Rannamõisa Laevaselts. 

6.Jooksvad küsimused 

Talvine parkimine. 

Otsustati: 

1)A. Mutle uurib võimalusi ja hinda kaatrite hoidmiseks talveperioodil RMA angaaris. 

2) Juhul kui keegi soovib hoida oma kaatrit Tilgus, siis töötada välja tingimused ja tasu – 
OMYC juhatus 

 
__________________    Kristjan Boberg – kommodoor 
 
 
__________________    Armin Mutle – asekommodoor 
 
 
__________________    Sven Sulga – juhatuse liige 
 
 
__________________    Tõnu Pometants – asekommoodor 
 
 
__________________    Enn Tammaru – juhatuse liige 


