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Otemarina Jahtklubi juhatuse koosoleku protokoll nr. 56 (14.05.2012) 
 
Osalejad:  Kristjan Boberg – kommodoor 
   Armin Mutle – asekommodoor 

Tõnu Pomerants – asekommodoor 
Enn Tammaru – juhatuse liige 
Sven Šulga – juhatuse liige 
Erkki Vihula – juhatuse liige 

   Aarne Mandre -  
 
Puudujad:  Toomas Ristlaan – juhatuse liige 

    
 
Koosoleku juhataja: Kristjan Boberg 
Protokollija:  Kaja Põldes 
 
Päevakord: 

1. Üldkoosolekust ja sellel tõstatatud küsimustest  - Kristjan  
2. Kalurite toetusmeetme seis, kuidas edenevad läbirääkimised, mis probleemid - 

Tõnu, Armin  
3. Ülevaade kai remondist. - Aarne  
4. Teeviidad sadamasse  - Tõnu  
5. Uute liikmete vastuvõtt - Armin, Kristjan  
6. Liikmete väljaastumise avaldused - Armin, Kristjan  
7. Suvised lastelaagrid – Enn 
8. Muud jooksvad küsimused 

 

1.Üldkoosolekust ja sellel tõstatatud küsimused, palved - Kristjan  

a) Kai remont. Kai remondiga tegeletakse. 

b) Võrkude pesemise plats. Praegu ei ole see rahaliselt võimalik. Oleks vaja ka survepesurit. 
Vajaliku võimsusega survepesuri hind on teadaolevalt liiga kõrge ja klubil selleks praegu raha 
ei jätku. Käesoleval aastal oleks võimalik kui kalurid finantseeriksid ise survepesuri ostu. 
Ülesanne: uurida survepesurite hindasid – Kristjan 

2. Kalurite toetusmeetme seis, kuidas edenevad läbirääkimised, mis probleemid - 
Tõnu, Armin 

a) Metanexiga (soojakud) on leping valla poolt alla kirjutatud. Tuleb teha muudatusi kapteni 
soojaku projektis. Praegu kooskõlastatakse muudatusi PRIA-ga. 

b) Slip. Ehitajatega allkirjastamisel. 
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c) Elling. Uus hinnapakkumine on 8000€ võrra kallim. PRIA-ga püütakse leppida kokku kas 
on võimalik merest kivide eemaldamise raha kasutada ellingu ehitusel. Kivide eemaldamisega 
on võimalik oma jõududega hakkama saada tunduvalt väiksema raha eest, kui küsib firma 
Insenerehitus. 

Slip ja soojakud peaksid eeldatavasti valmima juuni jooksul 

3. Kai ehitusest ülevaade. - Aarne  

Kai remont on pooleli. Praeguseks on rahalisi vahendeid kulunud 1436€. Kai 
kordategemiseks on vaja veel betooni. Hinnauuring on tehtud. Rahalisi vahendeid jääb ilmselt 
puudu paatide sildumise lõpetamiseks. Selleks läheb vaja laudu ja spetsiaalseid kruve. 
Sildumisala ei pea valmis saama käesoleval aastal. 

Ülesanne: uurida kruvide hindasid – Erkki (ka kõik teised). 

Peale betoonivalu ja kruvide hindade teadasaamist paluda klubi liikmetelt sihtotstarbelist 
annetust kai lõpetamiseks. 

4. Teeviidad sadamasse juhatamiseks - Tõnu  

Vallaga on räägitud. Valla poolt tegeleb Rein Kooli. Momendi seisuga tagasiside 
paigaldustähtaja osas veel  puudub. 

      
5. Uute liikmete vastuvõtt 

Avalduse on esitanud: Martin Oskar Pajusoo 
 
Otsustati: võtta vastu OMYC liikmeks Martin Oskar Pajusoo. Otsuse saadab välja Kristjan 
 

5. Liikmete väljaastumise avaldused - Armin, Kristjan  

Otsustati: Arvata OMYC liikmete hulgast välja esitatud avalduste alusel: 

1) Arno Hirtentreu, 
2)  Rasmus Hirtentreu, 
3)  Heikki Sibul, 
4)  Hillar Luukas,  
5)  Kalev Kivi. 

Lisaks teha meeldetuletus 2011 aasta liikmemaksu tasumise kohta Rasmus Hirtenteule. 

 

6. Suvised lastelaagrid – Enn 
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Kalevi Jahtklubis Harku järvel on treeningud alanud edasijõudnutele. Tõnu teavitab meie 
treeningrühma lapsi sellest, et juunist hakkavad treeningud Harku järvel algajatele 
purjetajatele. 

Praeguse registreerimise kohaselt ei ole suviste laagrite läbiviimiseks vajalik kriitiline mass 
veel koos.  

Ülesanne: Kristjan teeb veelkord reklaami Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja avaldab kuulutuse 
Harku valla Teatajas.  

 
7. Muud jooksvad küsimused 
a) Poide sissepanek merre tuleb organiseerida võimalikult kiiresti. Tegelevad Kristjan ja 

Aarne. 
b) Paigaldada rannaliste tualett – organiseerib Kristjan. 

 
 
 
 
 
 
 
__________________    Kristjan Boberg – kommodoor 
 
 
__________________    Armin Mutle – asekommodoor 
 
 
__________________    Tõnu Pometants – asekommoodor 
 
 
 
____________________Enn Tammaru – juhatuse liige 
 
 
____________________Sven Šulga – juhatuse liige 
 
 
____________________Erkki Vihula – juhatuse liige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


