
Otemarina Jahtklubi juhatuse koosoleku protokoll nr. 59 (15.10.2012) 
 
Osalejad:  Kristjan Boberg – kommodoor 
   Armin Mutle – asekommodoor 

Tõnu Pomerants – asekommodoor 
Sven Šulga – juhatuse liige 

   Aarne Mandre -  
 
Puudujad:  Toomas Ristlaan – juhatuse liige 
   Erkki Vihula – juhatuse liige 

Enn Tammaru – juhatuse liige 
    

 
Koosoleku juhataja: Kristjan Boberg 
Protokollija:  Kaja Põldes 
 
Päevakord: 

1) Suvine kokkuvõte 
2) Suvine purjeregatt 
3) Üldkoosoleku toimumisest 

 
 

1) Suvine kokkuvõte – 2012 eelarve täitmisest  9-kuu seisuga  - A.Mutle  
 

   
   
 2012 2012 KOMMENTAARID/ MÄRKUSED 
  eelarve 9 kuud   
TULUD      
Tulu ettevõtlusest  8238 6401,4   
  s.h. teenuste müük parklas 3650 2903 Laekumata 100€ (Top Marine) 
        rannakoristusteenus 2588 2588,4 Sept. arve laekumata (517,68€) 
        lastelaagri tulu 2000 910 Ainult augusti laager 
Toetus Harku vallalt 3624 3624 Harku VV korraldus 204,  22.02.2012 
Liikmemaksud liikmetelt 4600 3906,4 s.h. 1 noorliige 
Uued liikmed sisseastumine 650 923  
Sponsorlus (rahaline) 0 240   
       
Muud tulud 0    
TULUD KOKKU (1-6): 17112 15094,8  
    
KULUD    
Mitmesugused tegevuskulud 6906 7564,17   
  s.h.: lastelaagri kulud 1500 610  
          spordisaali üür 1200 756,33  
          ( jaanuarist maini      
          ja septembrist detsembrini)      
       



         territooriumi valve Securitas 1100 1548,75  s.h. 975 aia ümberpaigaldus, ehituse alla 
         elekter 110 86,91  
         autokompensatsioon juhend. 550 300  
         autokompensatsioon 270 320 Lautri korraldaja   
         Välikäimla rent 220 0  
         Jahtklubide liidu liikmemaks 256 256  
       
Väikevahendid  610,88  

         Ehituskulud ja materjalid  1200 
 
2143,34 

725,82 aiale, kaile 1156,61; soojakutele 
260,91 

         Muud 500 931,96  Tulemata EMT, prügivedu 
Tööjõukulud 8315 6560   
sh raamatupidamine 965 708  

     lautri mehitatud valve  6300 

 
5342,68 

Sees topelt tööloldud  tunnid soojakute 
aluste betoneerimiseks ja aia 
paigalduseks 

      
     laste juhendaja tasu 1050 509,32  
      
       
Põhivara kulum 1300 1104  
Muud kulud 50 0   
     
KOKKU (1-4) 16571 15228,17   
 
Teenuste müük parklas oli vihmasest suvest tulenevalt plaanitust tagasihoidlikum.. 
Liikmemaksvõlgnevuse tasumise ja septembris väljastatud arvete laekumise järel  peaks tulud 
ulatuma plaanituga samasse suurusjärku. 
Kulude poolel on suurimaks plaanitud tasemeid ületavaks kukuks kai remondi , soojakute 
paigalduse ja ka territooriumi laiendamisega kaasnanud kulud. Neid ei osanud me  eelarvet 
koostades sellises mahus ette näha. Samas on selge, et lõpptulemuse huvides ei olnud võimalik 
jätta neid kulutusi vajaduse ilmnemisel ka tegemata. 
 
Liikmemaksu võlad   
 
Aarma Indrek 64 
Ala-Jyrä Jori 64 
Ottoson Rein 3aastat 
Karu Armin 64 
Lindström Karl 64 
Purkas Tauri 4 
Soomaa Rainer 64 
Veermets Taavo 64 
Ploomipuu Gerhard 64 
 
Rreaalselt laekuv osa ca 324 eurot. 

 
 
 



Ettepanekud: 
a) Edaspidi tuleks tehtavad kulutused juhatuses enne kulutuste tegemist kokku 

leppida; 
b) Liikmemaksuvõlgastele tuleks Kajal veelkord saata meeldetuletused. Nende 

liikmete osas, kelle kontaktandmed on muutunud palume abi juhatuselt ja teistelt 
jahtklubi liikmetelt. 

Otsustati: 
Arvutada vallale esitamiseks välja PRIA projekti realiseerumiseks tehtud  OMYC 

omafinantseering. Ühtlasi võtta arvesse ka need tegevused,mille eest rahalisi vahendeid ei ole 
otseselt jahtklubi arvelt kulutatud (soojakute katused, soojakute aluste ehitus, saadud kaablid 
soojakutesse elektri ühendamiseks, T. Pomerantsi töö elektri ühendamiseks jms). 
 

2) Suvine purjeregatt 
2013 .a suvel kavas oleva noorte purjeregati vastu on huvi olemas ka Harku Vallavalitsuse 
tasandil. Regati organiseerimiseks juhatuselt volituse saanud E.Tammaru on juba pidanud 
esimesed läbirääkimised. Vastuse kõnealuse regati võistluskalendrisse paigutamise osas 
loodab ta saada hiljemalt jaanuaris 2013. Positiivse lahenduse korral tuleb juhatusel peale 
üldkoosoleku toimumist plaani võtta regati läbiviimise toimkonna moodustamine. 
 
3) Üldkoosoleku toimumisest – K. Boberg 
Üldkoosolek võiks toimuda veebruaris või märtsis. Selle seisukohaga oli nõus ka 
revisjonikomisjon (E.Alamets). Majandusaasta aruannet ei le võimalik enne aasta läbisaamist 
koostada ja kinnitada. Kahe järjestuikuse üldkoosoleku kokkukutsumisel ei ole mõtet, sest 
kvoorumi kokkusaamine on niigi olnud üsna keeruline. Rääkida veelkord läbi veebruari algul 
(kas on jõutud aastaaruandele teha revisjon). Koosoleku täpne aeg otsustada jaanuaris 2013 
toimuval juhatuse koosolekul. 
 
Juhatusse võiks uue liikmena võiks valida Raul Kalepi, kelle poeg on purjetaja. Talle võiks 
pakkuda lastega seosud töölõiku.  
Üleskutse  kandidatuuride esitamiseks uue juhatuse koosseiu peaks üldkoosoleku kutse  
väljasaatmisel tegema ka kõigile jahtklubi liikmetele.   
 
 

 
 
 
__________________    Kristjan Boberg – kommodoor 
 
 
__________________    Armin Mutle – asekommodoor 
 
 
__________________    Tõnu Pometants – asekommoodor 
 
 
____________________Sven Šulga – juhatuse liige 
 
 


