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Otemarina Jahtklubi juhatuse koosoleku protokoll nr. 55 (02.04.2012) 
 
Osalejad:  Kristjan Boberg – kommodoor 
   Armin Mutle – asekommodoor 

Tõnu Pomerants – asekommodoor 
Argo Aruvald – Rannamõisa Laevaselts 

 
Puudujad:  Toomas Ristlaan – juhatuse liige 

Enn Tammaru – juhatuse liige 
Sven Šulga – juhatuse liige 
Erkki Vihula – juhatuse liige 
    

 
Koosoleku juhataja: Kristjan Boberg 
Protokollija:  Kaja Põldes 
 
Päevakord: 

1) 2012.aasta hooaja ja hoogtööpäevaku ettevalmistus - Kristjan 
2) Kalurite toetusmeede – Tõnu 
3) Üldkoosolekuks ettevalmistus 
4) Uute liikmete vastuvõtt 
5) Muud jooksvad küsimused 

 
1) 2012.aasta hooaja ja hoogtööpäevaku ettevalmistus – Kristjan 

Hooaja avamiseks tuleb laupäevakul valmistada ette jahtklubi ja rannaliste parkla laiendamine. 
Selleks tuleb teha võsaraie, et saaks buldooseriga tasandada laiendatav rannaliste parkla ala. Teha 
aiapostiaugud, et piirata laiendatav jahtklubi parkla ala.  
Kai remont – sellel nädalal on kokkusaamine vallas, kus selgub kui palju  saab vald rahaliselt 
toetada kai korrastamist – Kristjan. 
 
 

2) Kalurite toetusmeede – Tõnu 
Plaani järgi peaks juuli alguseks olema valmis laste slip ja elling. Ellingu valmimine on kahtlane 
kuna „Modulare“ taganes lepingust. Tuleks rääkida „Menonexiga“. Peab kooskõlastama PRIA-
ga. Kui PRIA-lt on nõusolek firma vahetuseks olemas, siis võib aega väheks jääda. 
Teha kohtumine „Metonexiga“, et täpsustada soove. Peale seda saata meil Harku vallale, kus on 
näidatud PRIA nõusolek ja „Metonexiga“ kohtumise tulemus. 
Laste slipi, õppeklassi ja riietusruumiga on korras. Ujuvslipi kohta on olemas eskiis. Praegu on 
veel võimalus lahendust täpsustada. 
Tuleb piiritleda, millises ulatuses on võimalik akvatooriumi puhastamine kividest. Kivide 
eemaldamine tuleks teha madala veetasemega e. juunis. Plaani saadab töö teostajale Tõnu. 
Kividega tegeleb firma „Insanerehitus“. 
Edasised plaanid: 

a) edasised rahataotlused tuleks praegu teha sama meetme alt. Vaja oleks taotleda raha 
olemasoleva kai renoveerimiseks, mis annaks ka võimaluse muuliosa laiendamiseks. 

b) Sadamale peaks sündima terviklahenduse projekt. Mingi projekt on olemas 80-st 
aastatest, mida võiks kasutada. 
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3) Üldkoosolekuks ettevalmistus 
Saata üldkoosoleku info ja materjalid klubi liikmetele – Armin. 
2012.aasta tegevuskava koostamisel arvestada ja lülitada sisse ka Rannamõisa Laevaseltsi 
plaanid, mis haakuvad jahtklubi tegemistega – Kristjan. 
Esitada üldkoosolekule ettepanek põhikirja muudatustest: 

1. Asendada pt. 2 „Jahtklubi eesmärgid ja tegevus“ p. 2.1.3 seninne sõnastus:   „Purjetamise 
arendamine.“ uue sõnastusega:   

                            
     „Kalapüügi ja purjetamise traditsioonide taaselustamine ja arendamine.“ 
 

Asendada pt. 2 p.2.1.4. senine sõnastus: Ajaloolise Tilgu sadama alal merespordialade ja 
harrastusmeresõidu arendamiseks vajalike tingimuste loomine.“  uue sõnastusega: 
 

„ Kalastamiseks ning merespordialade ja harrastusmeresõiduga tegelemiseks vajalike 
tingimuste loomine ajaloolise Tilgu sadama alal.“    
 
      
4) Uute liikmete vastuvõtt 

Avalduse on esitanud:  Raul Kalep – põhiliikmeks 
    Rasmus Kalep – noorliikmeks 
 
Otsustati: võtta vastu OMYC liikmeks Raul Kalep ja noorliikmeks Rasmus Kalep 
 
 

 
5) Muud jooksvad küsimused 

Tuleb panna sadama teeviidad paika. Maanteeametile peab avalduse tegema vald. OMYC teeb 
vallale taotluse teeviitade paigaldamiseks 4 tk. Vastustab Tõnu. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________    Kristjan Boberg – kommodoor 
 
 
__________________    Armin Mutle – asekommodoor 
 
 
__________________    Tõnu Pometants – asekommoodor 
 
 
 
 


