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Otemarina Jahtklubi (OMYC)  Tabasalu Ühisgümnaasiumis 
17.06.10. toimunud üldkoosoleku  p r o t o k o l l 

1 Koosolek kuulutati avatuks kell 18:15 
OMYC liikmeid seisuga 17.06.09.  69; kohal oli 28 liiget; liikmed esitasid 18 kehtivat volitust 
hääletuste läbiviimiseks. Ühehäälse hääletamise korral lugeda 47 poolthäält. Otsuste 
langetamiseks vaja 50%+1 häält s.o. 24+1 = 25 häält. 

Koososleku juhatajaks valiti OMYC asekommodoor Enn Tammaru  - ühehäälselt 

Koosoleku protokollijaks valiti OMYC liige Kristjan Boberg   - ühehäälselt 

1.1 Valiti 3 liikmeline häältelugemiskomisjon: 
1. Evelyn Alamets 
2. Heikki Sibul  
3. Veiko Toomlaid 

Häältelugemiskomisjoni koosseis kinnitati     - ühehäälselt  

1.2 Esitati üldkoosoleku päevakord: 
1. Asekommodooride ettekanded 2. Hooajal tehtust 
2. Revisjonikomisjoni vahearuanne 
3. 2009 majandusaasta aruande kinnitamine 
4. Juhatuse koosseisu muutmine 
5. 2010.a. tegevuskava kinnitamine 

Päevakord kinnitati                                - ühehäälselt 

1.3 Esitati  üldkoosoleku kodukord : 
1. Ettekande pikkus   5 minutit 
2. Kordusettekanne    2 minutit 
3. Repliik                    30 sekundit 
4. Töötada järjest       1 tund 30 minutit 
5. Vajaduse teha vaheaeg   15 minutit 

Kodukord kinnitati        - ühehäälselt 
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2 Asekommodooride ettekanded 

2.1 Sõnavõtt asekommodoor  Raul Boberg, sõnavõtu sisu: 

2.1.1 Mida on tehtud eelneval hooajal: 
1. Lautri ja slipi korrastus 
2. Muuli kindlustamine 
3. Aed ümber territoorimi 
4. Elektri ühendus 
5. Soojakud + valve organiseerimine 
6. Ranna koristus 
7. Elektroonilise valve organiseerimine talveperioodiks 

2.1.2 Puudused, mida kõrvaldada 2009.a. – 2010.a. hooajal: 
1.    Valvurite eeskirjad ja lepingud korda 
2.    Piirdeaed täielikult välja ehitada kogu ulatuses 
3.    Territoorium ümer korraldada – parkimisskeem. 
4.    Parkimise võimaluse laiendamine. 

2.1.3 Leida võimalused ja rahastamine aastal 2010:   
1.   Peamine eesmärk aidata vallal vormistada väikesadama dokumente ja toetada suure sadama 

välja ehitamist. 
2.    Kai pikendus 20- 25 m tekitada tuule tõke ja võimalus ka mõnede paatide vees hoidmine. 
3.    Saada luba Baar / süügikoha ehituseks ( ajutine ehitus ) 
4.    Ranna parkla suurendamine , välikäimla randa 
5.    Noorpurjetajatele tingimuste loomine spordiks ja ka paatide hoidmiseks     
6.    Mõned lauad koos pinkidega randa 

2.1.4 Avaldus Otemarina klubi juhatusele 
Seoses paljude kohustuste ja aja nappusega soovin tagasi astuda klubi asekommoori kohalt ja jätkata 
klubi tegevliikmena. Soovin tänada kõiki inimesi kes on panustanud palju klubi arengusse. Eraldi soovin 
välja tuua Enn Tammaru ja Endel Palla, kes on leidnud vabu vahendeid meie klubi ka rahaliselt toetada. 

2.2 Sõnavõtt asekommodoor Enn Tammaru, sõnavõtu sisu:  

2.2.1 Välja on töötatud 
1. Klubi lipp 
2. Klubi vimpel 
3. Klubi laualipp 
4. Klubi emblem (särgile) 
5. Klubi liikme rinnamärgi kavand 
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2.2.2 Töös on 
1. Mütsi kokordi kavand 
2. Klubipintsaku taskuembleemi kavand 

2.2.3 Info lastelaagritest 
Mõlemad suvised laagrid olid edukad: 
I lastelaager toimus 06.-12- Juuli, osa võttis 16 last 
II  lastelaager toimus 03.-09. August, osa võttis 22 last 
Kõik lapsed ja lapsevanemad olid väga õnnelikud toimunud laagrite üle ja ootavad uute laagrite 
toimumist. 

2.2.4 Laste treeningrühm merele viimiseks 
Selle treeningu eesmärgiks on laste ettevalmistus suviseks merele minekuks. Treeningutega alustasime 
septembrist. Nimekirjas oli 23 last, treeningutel oli kohal 14-16 last. Toimusid treeningud kolmel alal - 
üke (parim aeg 600m jooksus oli 1.42); ujumine (parim aeg 50m rinnuli ujumises oli 37sek); Tlkk 27/30 
(parim tulemus istesse tõusul oli 100/70). Edukate läbirääkimiste tulemusena saime spordikorpusega 
kokkuleppele, et nad kannavad kõik laste saali ja ujulaga seotud kulud perioodil 1.september – 1.jaanuar 
2010. Selle aasta algusest õnnestus klubil taotleda Harku vallalt laste spordi läbi viimiseks 40 000 krooni. 
Selle sponsorrahaga tasutakse selle aastased laste saalitreeningud. 
  
Kui me kevadel saime kokku lastevanematega ja tutvustasime neile meie treeningu läbiviimise eelarvet 
siis tagasiside oli päris üllatav. Meie arvutuste kohaselt välja pakutud ühe kuu treeningute hind 1000 
krooni oli nende jaoks liiga kallis. Meie palve neile oli kalkuleerida oma pere kulusid ja anda 1.maiks 
teada kes saab võtta treeningutest osa. Selleks tähtajaks oli registreerinud ainult 4 last. Kuna huvilisi oli 
nii vähe ja klubil endal rahalisi vahendeid selleks ei olnud, siis pidime need treeningud ära jätma.  

2.3 Sõnavõtt asekommodoor Armin Mutle, sõnavõtu sisu: 
OMYC aastaaruandega 2009 oli jahtklubi liikmetel võimalik tutvuda jahtklubi kodulehel ja juhatus saatis 
selle  veel enne koosolekut  kõigile  liikmetele e-mailiga.  

Lõppenud, esimene aruandeaasta oli mitmes mõttes eriline.  

1) lühikese ajaga tuli juhatusel korraldada Tilgu lautri kasutuskõlblikuks muutmine; 
2) puudusid võrdlusandmed varasema perioodiga teenuste  müügimahu prognoosimiseks, mis 

omakorda raskendas planeerimist; 
3) juhatusel puudus seoses kommodoori tegevteenistusse kutsumisega  keskne tegevuse 

koordinaator ning juhatuse liikmetel tuli kanda esialgsest planeeritust suuremat töökoormust. 
Juhatuse koosolekuid kokku 24, keskmiselt 2xkuus aga suve alguses 3x kuus; 

4) lühikese ajaga tuli komlpekteerida  lautri koosseisud, sõlmida lepingud töötajate ja hankijatega., 
koostada ametijuhendid jne.  

 

Need asjaolud nõudsid juhatuselt kiireid otsuseid ning paindlikkust. Kiirete ja optimaalse hinnaga hangete 
tegemiseks tuli kasutada kõigi  klubiliikmete, juhatuse liikmete isiklikku abi ja sidemeid. 
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Tulubaasi  teadmata oli keeruline hinnata võetavate kohustuste mahtu, mis jahtklubile ülejõu käivaks ei 
osutuks. Kõiki probleeme, mis lautriga seoses esile kerkisid ei suudetud ka piisavalt ette näha. 

 

Tulemiaruandest on näha, et tulud kokku moodustasid 354 574  krooni. Tuluallikad olid: 

Liikmetelt saadud tasud 204 000.- 

Tulu ettevõtlusest           123 560.- sh. sadamateenused 42 080, rannakoristusteenuse müük 45 000,        

                                        lastelaagrite läbiviimine 36 480 

Annetused                        27 014.- s.h. rahaline annetus 10 000.- Endel  Palla,  

                                         ülejäänud annetuse summa: Enn Tammaru - väliõppeklass 

Kulude poole summa oli 330 390 krooni, millest suurima kulu moodustasid valvurite ja lautrikorraldaja 
töötasud summas 207 262  (koos maksudega). Mitmesuguseid tegevuskulusid kogunes 116 016 krooni 
ning põhivara kulumina läks arvesse 7112 krooni. 

Aruandeaasta tulem on seega + 24 184 krooni.  Samas oli aasta lõpu seisuga üleval maksukohustus juba 
väljamakstud töötasudelt summas 34 382 krooni ning ees ootasid ka valvesüsteemi hanke osamaksed. 
Valvesüsteem oli vaja hankida hooaja järel Tilgul asuva jahtklubi vara säilimise tagamiseks. Hange tehti 
ka algava hooaja vajadusi arvestades, et vähendada kulutusi mehitatud valvele. 

Kõigele lisaks olid aasta lõpu seisuga välja maksmata veel 2009.a oktoobrikuu töötasud summas 22 701 
krooni, millest tänase seisuga on töötajatele tasuda veel  ca 12 000.- 

Sellest tulenevalt pöördus juhatus klubi oktoobrikuisel koosolekul liikmete poole üleskutsega tasuda 
avansiliselt 2010. a liikmemaks. Tänud nendele 21 liikmele, kes seda ka 2009 aasta jooksul tegid.  

Nendelt klubi liikmetelt, kes leiavad oma nime 15.06.2010 koostatud ja stendil  ülespandud 2010 
liikmemaksu vee mitte tasunute  nimekirjast, ootame kiiret tegutsemist. Liikmemaksu tasumise 
meeldetuletus koos OMYC arvelduskonto numbriga oli edastatud kõigile koos üldkoosoleku kutsega. 

Stendil on lisaks väljas ka OMYC talgutel osalenud klubiliikmete nimekiri ning jahtklubi varade 
nimekiri.   

Mõningate mööndustega julgeksin siinkohal väita, et OMYC juhatus sai oodatust keerulisemaks 
kujunenud olukorras oma  kohustuste täitmisega üldjoontes hakkama.  Sel aastal on suhtutud  kohustuste 
võtmisesse oluliselt konservatiivsemalt ning see on ka üks põhjus, miks hooaeg Tilgu lautril pole tänaseks 
veel jahtklubi jaoks alanud.  

Etterutates võin öelda, et ka selles osas on juba häid uudiseid aga nendest räägib peagi OMYC 
kommodoor Kristjan Boberg. 

Revisjonikomisjon juhtis oma tööd tehes tähelepanu juhuatuse töös esinenud mõningatele puudustele.  
Enamus  neist olid seotud dokumentatsiooni vormistamise ja tehtud otsuste nõuetekohase 
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protokollimisega. Juhatus tunnistab, arvestades asjaolu, et kõik liikmed tegelesid oma valdkondadega  
ühiskondlikel alustel põhitöö kõrvalt jäid mõned kulutuste tegemisega seotud dokumendid ajapuuduse 
tõttu nõuetekohaselt vormistamata. Need puudused on revideerimise protsessi käigus valdavalt 
kõrvaldatud. Sellest, mis revisjonikomisjonil siiski sõelale jäi kuuleme me üsna pea. 

Juhatus on seisukohal , et kogemust omades ja rahulikumas olukorras on selliste puuduste esinemist 
võimalik tulevikus vältida. Minu hinnangul tuleks juhatusel tuleks ka oma töökorraldus üle vaadata, et 
töömahtu liikmete vahel ühtlasemalt jaotada. 

Tänan tähelepanu eest ja kui koostatud ja esitatud aastaaruande kohta on küsimusi, siis olen valmis 
vastama. 

2.4 Sõnavõtt kommodoor Kristjan Boberg, sõnavõtu sisu: 
Kokkuvõtvalt ütlen, et juhatus sai oma tööga väga hästi hakkama ja hooaeg oli edukas. Tänu operatiivsele 
tegutsemisele ja suurtele pingutustele on suudetud ära teha väga suur töö. Loodud on korralik territoorium 
kus klubi saab tegutseda, loodud on võimalused kaatrite vette laskmiseks ja nende hoiustamiseks valvatud 
territooriumil. Kõige suuremaks saavutuseks pean seda, et klubi on läbi viinud esimesed lastelaagrid ja 
need on osutunud väga edukaks. 

Pean ära mainima ka minu käe all tegutsenud Otemarina Jahtklubi juhatuse töös ilmnenud mõningased 
vajakajäämised. Kuna tegemist on klubi algusaastaga siis olid paljud protsessid ja ülessanded veel paika 
loksumata. Juhatuse koormus oli väga suur ja see tingis seda, et palju otsused tehti tormakalt ilma 
eelarveid koostamata. Võtame arvesse kõik revisjoni tehtud ettepanekud ning etteheited ja parandame 
juhatuse tööd järgmisel hooajal. 

3 Sõnavõtt OMYC revisjonikomisjoni esinaiselt   Evelyn Alamets, sõnavõtu 
sisu: 

3.1 Raamatupidamise revideerimise käigus oli kontrollitud: 
1. ühingu 2009. aasta aruanne ning selle vastavus kehtivale seadusandlusele ning heale 

raamatupidamistavale; 
2. raamatupidamise vastavust olemasolevatele algdokumentidele; 
3. sissetuleku ja väljamineku operatsioonide ja tehtud kannete õigsust; 
4. majandustegevust ja selle finantseerimist jooksval aastal; 
5. aruande kohustuslike isikute käsutuses olevate summade väljaandmise, vahendite kasutamise ja 

aruandluse õigsust. 

3.2 Juhtdokumentide revideerimise käigus oli kontrollitud: 
1. üld- ja juhatuse koosolekute otsuste vastavust seadustele; 
2. üldkoosoleku ja juhatuse otsuste õiguslikkust ja vastavust ühingu liikmete huvidele ja ühingu 

eesmärkidele; 
3. üld-ja juhatuse koosolekute protokolli vormi vastavust nõuetele ja selle allkirjastamist; 
4. ühingu üldkoosoleku otsuste täitmist; 
5. ühingu liikmeks vastuvõtmise- ja väljaarvamise korda ja sellest kinnipidamist; 
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6. ühingu liikmete arvestuse pidamist; 
7. ühingu liikmete ja teiste isikute avalduste ja kaebuste arvestust ning nende lahendamist; 
8. ühingu üld- ja juhatuse koosolekute protokollide arvestamise ja hoidmise korda; 
9. üld- ja juhatuse koosolekute otsuste ja korralduste teavitamist ühingu liikmetele ja teistele 

asjahuvilistele. 

3.3 Majandustegevuse õiguslike aluste ja sihipärasuse revideerimise käigus oli 
kontrollitud: 

1. lepingute sõlmimise ja lõpetamise vastavust seadusele ning lepingute 
2. täitmist; 
3. ühingu juhtimis-, majandus- ja muude kulude õigustatust ja sihipärasust. 

3.4 2009.a. saavutatu: 
1. Avati OMYC arveldusarve Sampo Pangas; 
2. Kujundati OMYC sümboolika (heraldikatoimkond); 
3. Valmis OMYC kodulehekülg (heraldikatoimkond); 
4. Moodustati Navigatsiooni ja mereohutuse toimkond; 
5. Tehti Harku Vallavalitsusega koostööd; 
6. Sõlmiti Harku Vallavalitsusega üürileping; 
7. Tehti pöördumine Harku Vallavalitsusele, palvega vajalike insenervõrkude ühendamiseks 

toimivatesse süsteemidesse (elekter, side, vesi, kanalisatsioon); 
8. Viidi läbi ühisüritused: 2 üldkoosolekut, 
9. Heakorrastustalgud, 
10. Avaüritus; 
11. Teostati sadamaala ja sellega külgneva rannaala heakorrastustööd. 
12. Korraldati 2 laste ja noorte suvelaagrit; 
13. Tehti ettepanek liikmeskonnale moodustada omapere noortest ja lastest noorte sektsioon; 
14. Teostati piirdeaia väljaehitamine; 
15. Hangiti valvuri- ja sadamakaptenikonteiner, kuivkäimlad, veehaare + pumpla koos hüdrofooriga, 

elektrikilp ja mobiiltelefon; 
16. Teostati lautri ja lautrile viiva tee korrastamine; 
17. Peeti läbirääkimised sadama kapteni ja ühe madruse leidmiseks; 
18. Võeti tööle OMYC Tilgu lautri kapten H. Luukas; 
19. H. Sibul asus koondama OMYC arhiivi ja nimetati OMYC kroonikuks; 
20. Leiti turvafirma Tilgu lautri valveks; 

3.5 Revisjoni käigus tehti järgmised järeldused juhatuse poolt esitatu põhjal: 

3.5.1 Revisjonikomisjonile esitati alljärgnevad dokumendid: 
1. Üldkoosoleku protokollid 2tk 
2. OMYC Põhikiri ; 
3. Asutamisleping; 
4. Harku Vallavalitsusega sõlmitud üürileping; 
5. Raamatupidamise eeskirjad; 
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6. Varade nimekiri; 
7. Saldoandmik, kassaorderid; 
8. Bilanss, aastaaruanne, kasumiaruanne; 
9. Kuludokumendid; 
10. Lepingud, lisad, aktid; 
11. Hinnapakkumused; 
12. Sadama eeskirjad;  
13. Sadama teenuste hinnakiri. 

3.5.2 Revisjonikomisjonile  ei esitatud: 
1. 2009.a. tegevuskava; 
2. 2009.a eelarve; 
3. Dokumentide register; 
4. Lepingud, lisad, aktid; 
5. Hinnapakkumused; 
6. Ametijuhendid ja töölepingud, ohutusjuhendid; 
7. H. Luukase informatsioon OMYC nägemuse kohta (Protokoll nr 2) 
8. H. Luukase nägemuse põhjal  koostatud ajaloolise Tilgu sadama mitteregistreeritud lautrikoha 

arengukava (Protokoll nr 2); 
9. OMYC vajalike insenerrajatiste ja hoonestuse kava (Protokoll nr 3) 
10. Navigatsiooni  ja mereohutusetoimkond – tabel vajadustest, olemasolevast ja puuduvast; 
11. Hinnapakkumus kaevu ja veetrassi trassi välja ehitamiseks; 
12. Territooriumi valgustus – pöördumine Harku Vallavalitsusele  

3.5.3 Revisjoni töö käigus avastatud puudused: 
1. Revisjoni tulemusena tegime kindlaks, et ühingu asjaajamine ja raamatupidamine ei vastanud 

esialgu Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele, esines palju ebakõlasid. Üldkoosolekuks st. 17. 
juuniks 2010.a. olid olulised puudused kõrvaldatud. 

2. Ühingu raamatupidamine ei ole korrektne ja ülevaatlik;  
3. Puudub selgus kulude suhtes;  
4. Põhivara kulum? Bilansi lisas märgitud amortisatsiooni norm 20% ei vasta bilansis  arvutatud 

normile. 
a. Aed- soetusmaksumus 26 539,70 
b. Soojak- soetusmaksumus 25 000.- (8 kuu amort. 3 333,33) 

Vaieldav on ka piirdeaia põhivara olemus, kuna see ehitis/rajatis paikneb renditaval maal ja ei parenda 
otseselt selle kinnistu väärtust. Juhul, kui oleks tegemist MTÜ oma kinnistuga siis oleks asi loogilisem.  

5. Palmers Eksport ostuarved (Tehing on sooritatud juhatuse liikmega seotud ettevõttega, ei ole 
lubatud). Üldkoosolek aktsepteeris tehingu tagantjärele 17.06.2010.a.:  
Arve nr 290953 01.06.2009  767 krooni 
Arve nr 290954 01.07.2009  780 krooni 
Arve nr 290955 15.08.2009  780 krooni  
Arve nr 291138 01.09.2009  780 krooni 
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Arve nr 291261 01.10.2009  780 krooni 
Arve nr 291548 30.11.2009  480 krooni 
 

6. Leping Raul Bobergiga,  puudub väljamakse pangast: 
a. 27.04.2009 summas 25 000 krooni; 
b. 18.05.2009 summas 19 000 krooni; 
c.  nr.2/2009;3/2009  summas 11 000 krooni; 

Tehing on sooritatud juhatuse liikmega, vastuolus põhikirjaga. Üldkoosolek aktsepteeris tehingu 
tagantjärele 17.06.2010.a.: 

7. Leping Tõnu Pomerants  - 25.05.2009 summas 3 000 krooni; 

Tehing on sooritatud juhatuse liikmega, vastuolus põhikirjaga. Üldkoosolek aktsepteeris tehingu 
tagantjärele 17.06.2010.a. 

8. Sadama teenustest laekunud tulud dokumenteeritud summas 42 080 krooni (sularahas); 
9. Juhtimise dokumentatsioon on puudulik; 
10. Juhtimistegevus on vastuolus OMYC põhikirja alljärgnevate punktidega p. 4.3.8 Üldkoosoleku 

pädevusse kuulub: 
a. Juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude 

esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes jahtklubi esindaja määramine 2) 4.7.4 
Jahtklubi liige ei või hääletada, kui jahtklubi otsustab temaga või temaga võrdset 
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse 
alustamist või lõpetamist. Jahtklubi liige, kes on juhatuse või muu organi liige, ei või 
hääletada tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Sellisel juhul ei arvestata esindatuse 
määramisel nende  jahtklubi  liikmete hääli.; 

b. Puuduvad ülevaated juhatuse otsuste algus- ja lõpp tulemi ning protsesside kohta; 
c. Puuduvad ettekannete tekstid, lähtudes juhatuse protokollidest; 
d. Pole kinni peetud korrektsest dokumentide allkirjastamise korrast. Puuduvad juhatuse 

otsustel koosolekul viibinud juhatuse liikmete allkirjad; 
e. Ajavahemikul  18.06.- 31.10.12.2009.a. puudub ühingul juhatuse esimees st kommodoor, 

kuna 18.06.2009.a. esitas Rasmus Hirtentreu avaldus OMYC kommodoori ametist 
tagasiastumiseks seoses Eesti Kaitseväkke astumisega, mis rahuldati alles 31.10.2009 
üldkoosolekul; 

f. 31.10.2009 üldkoosoleku poolt valiti uus kommodoor Kristjan Boberg, kelle kohta on 
äriregistris seisuga 26.04.2010.a. kanne tegemata, seega on alates 18 juunist 2009 tehtud 
juhatuse otsused kehtetud, kuna juhatus ei oma otsustusõigust; 

3.6 Kokkuvõttes: 
Revisjoni tulemusel leiab revisjonikomisjon, et ühingu juhatus on teinud head tööd ürituste, laste laagrite 
jmt. purjetamist edendavate ürituste korraldamisel. Liikmete kaasamisel erinevate tegevuste ja ürituste 
korraldamisel. 
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Ühingu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise korrast on kinnipeetud, ning ühingu liikmete nimekirja 
uuendatakse regulaarselt. 

Ühingu majandustegevuse koordineerimine ja juhtimistegevust  on rahuldav. 

Seotud isikud. Vastavalt MTÜ  tegevust reguleerivatele seadustele peavad MTÜ juhatuse liikmed tegema 
lepingu juhatuses olemise(esindatuse) kohta. Lepingus peavad olema kajastatud juhatuse liikmete seotus 
teiste äriühingutega. Ei ole tehtud ühegi juhatuse liikmega. 

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise 
aastaaruanne, on kajastatud korrektselt ja on  kooskõlas hea raamatupidamistavaga. 

Revisjonikomisjon teeb oma otsuse  MTÜ Otemarina Jahtklubi 2009 majandusaasta aruande 
kinnitamise kohta peale 17.06.2010.a. toimunud üldkoosoleku  hääletamist juhatusliikmega tehtud 
tehingute kohta.  

OTSUS: Kinnitada MTÜ Otemarina Jahtklubi 2009 majandusaasta aruanne, kuna 17.06.2009.a. 
toimunud üldkoosolek aktsepteeris kõik tehingud, mis olid tehtud juhatuse liikmetega. 

3.6.1 Ettepanekud juhatusele:  
1. Viia sisse dokumentide ja protokollide register; 
2. Juhatuse ning komisjonide protokollid muuta kättesaadavateks ühingu kodulehel klubiliikmetele; 
3. Edastada regulaarset infot jahtklubi juhtimistegevuse kohta kõigile liikmetele maillisti kaudu; 
4.  Käivitada kodulehel foorum piiratud juurdepääsuga ainult klubiliikmetele.  
5. Ühingu tegevuse paremaks juhtimiseks tuleks kindlasti koostada ühingu aasta eelarve ja erinevate 

toimkondade ürituste eelarved ja kinnitada meeskonnad ning jälgida nende täitmist. 
6. Leida uus raamatupidaja või osta raamatupidamise teenus sisse, kuumaksega mitte rohkem, kui 

500 krooni; 
7. Kõik hankeotsused alates 5 000 kroonist märkida juhatuse protokollides,  konkureerivate 

pakkujate nime, summade ja võitja pakkumise ning kaotajate eemalejäämise põhjustega. 

3.6.2 Revisjonikomisjon teeb ettepaneku: 
1. MTÜ Otemarina Jahtklubi 2010.a. liikmete üldkoosolekul panna hääletamisele ennetähtaegselt 

juhatuse koosseisu muutmiseks; 
2. Valida korraga juhatusse  ainult üks liige perest või huvigrupist selleks, et  tagada 

juhtimistegevuses häälte erapooletust.  

4 Juhatuse liikmetega seotud tehingud 
Selleks, et lugeda aastaaruanne õigeks tegi revisjoni komisjon ettepaneku üldkoosolekule hääletada kas 
nad pooldavad ühingu põhikirjaga vastuolus tehtud tehinguid. Hääletuseks on antud võimalus ainult üks 
kord ja seda tehakse erandkorras.  

Põhikirjaga vastuolus tehtud tehingud on – juhatuse liikmed kes tegid tehinguid endaga seotud 
ettevõtetega. Tehingute seletused: 

1. Valvuritele soetatud soojak – Müüja Raul Boberg, lepingu nr. 2, 27.04.2009, hinnaga 25 000.- 
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2. Valvurite laud, toolid, kuššett – Müüja Raul Boberg, leping nr.4, 18.05.2009, hinnaga  8 000.- 
3. Ostetud täitematerjalid tee ehituseks – Müüja Raul Boberg, leping nr.5, 18.05.2009, hinnaga 
4. Kuivkäimla lastelaagrile – Renditakse Palmes Ekspordilt, hind 4367.- (koos hooldusega) 

4.1 Küsimused: 
K: Tauri Purkas – palun asjaosalistel seletada miks need tehingud tehti nii nagu need tehtud on? 

V: Raul Boberg – kõikide otsuste tegemisel oli piiratud aeg ja rahalised vahendid. Kuna paljude asjade 
soetamise, tegemise aeg oli nii lühike siis tehti need tehingud kiirustades ja võibolla mitte kõige õigemini. 
Tahaksin rõhutada, et kõikide nende tehingute tegemise tagamaad ei ole mitte kasu saamine vaid klubi 
abistamine ja toetamine. Paljude tehingute maksumus konkureerivatelt firmadelt oleks olnud palju 
kõrgem ning neid kasutades poleks klubi oma hooaega saanud õigel ajal alustada. Juhatuse liikmena saan 
nüüd aru, et otsused olid põhikirjaga vastuolus aga siiski põhimõtted olid heatahtlikud. 

K: Tauri Purkas – miks Otemarinat ei ole juhitud eelarvepõhiselt? 

V: Armin Mutle – kuna jahtlubi ainuke reaalne raha oli klubi liikmetelt sisseastumise ja liikmemaksudena 
saadud raha siis oli väga raske kõikehõlmavat eelarvet koostada. Meil ei olnud varasemat kogemust 
sadama tööst, selle tuludest ja kuludest. Keeruline oli prognoosida kui suured hakkavad olema klubi 
sissetulekud seoses kaatrite hoidmise ja vette laskmisega. Samuti ei teadnud me veel kas Otemarina 
kvalifitseerub rannakoristuse riigihankel ning polnud teada, kas me selle hankekonkursi ka võidame. 
Olime juhatuses sunnitud tegema otsused  hädavajalike kulutuste osas enne kui reaalne  tulubaas  selgus.   
Iga sellise kulutuse tegemist arutas juhatus ning alles otsuse tegemise järel toimus hange. Sellisest 
situatsioonist tulenevalt oleme täna ka seisus kus kulutatud on rohkem kui hooaeg tuluna sisse tõi. 
Kokkuvõttes on aga kõik tehtud kulutused olnud väga vajalikud jahtklubi tegevuse käivitamiseks. 
Sellevõrra on meil lihtsam järgmistel aastatel kuna põhilised hädavajalikud kulutused on esimesel hooajal 
tehtud. 

K: Tauri Purkas – kulu poolt eelarves sai ju arvestada, miks seda ei tehtud? 

V: Armin Mutle – loomulikult püüti kulutusi ette näha ja neid kõiki võimalusi kasutades minimaalseks 
muuta. Kuna aga tulu poolt ei osanud me prognoosida, siis ei tekkinud sellest ikkagi terviklikku 
tasakaalustatud pilti. Olime sunnitud tegema omad otsused eelkõige  lautri korrastamise ja üüritud ala 
kontrolli alla võtmise vajadusi silmas pidades.  

Vahemärkus revisjonikomisjonilt – kõik tehingud on tehtud kõige paremat lahendust arvesse võttes. 

K: Veiko Toomlaid – kas eelarve olemasolu ja selle jälgmine oleks pannud klubi paremasse olukorda? 

V: Armin Mutle – see oleks võinud mõjutada teataval määral küll. Kuid tuleb arvesse võtta seda, et tehtud 
kulutused olid hädavajalikud ja me olime võtnud endale hooaja alguses  kohustuse lautrit lahti hoida ning 
selle territooriumi valvata. Seetõttu olime me hooaja lõpus juba  sundseisus oma territooriumi 
valvamiseks  kulutusi tehes.  
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4.2 Hääletus: 
Pärast revisjonikomisjoni aruannet ja kommodooride seletuste kuulamist teen üldkoosoleku juhatajana 
ettepaneku: 

Aktsepteerida juhatuse liikmete poolt ekslikult tehtud tehingud ja lugeda need ühekordselt lubatuks. 
Koosoleku otsus on tehtud 17.06.2009 tagasiulatuvalt. 

Üldkoosolek kinnitas tehtud tehingud häältega: 

Vastu – ei ole 

Poolt – 47 häält 

Erapooletuid – ei olnud 

5 Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine 
Üldkoosolek kinnitas revisjonikomisjoni aruande häältega: 

Vastu – ei ole 

Poolt – 47 häält 

Erapooletud – ei ole 

6 Majandusaasta aruande kinnitamine 
Üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande häältega: 

Vastu – ei ole 

Poolt – 47 häält 

Erapooletud – ei ole 

7 Juhatuse kosseisu muutmine 

7.1 Tagasiastumise palved: 
Üldkoosolek kuulanud ära juhatusele laekunud Hillar Luukase ja Raul Bobergi avaldused otsustas: 

rahuldada hr Raul Bobergi ja Hillar Luukase juhatusele laekunud avaldused nende tagasikutsumise  kohta 
juhatusest,  jätkates samas klubis tegevliikmena. 

Üldkoosolek kinnitas tagasiastumise palved häältega: 

Vastu – ei ole 

Poolt – 47 häält 

Erapooletud – ei ole 
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7.2 Uue juhatuse liikme kandidaadid: 
Üldkoosolek esitas juhatuse uued liikme kandidaadid: 

1. Toomas Ristlaan, kes on volitanud Armin Mutlet ka oma kanditatuuri üles seadmiseks. 
2. Sven Šulga, kes andis nõusoleku juhatusega liitumiseks. 

Vahemärkus: 

Heikki Sibul – Toomas Ristlaan on hetkel revisjonikomisjoni liige ja vastavalt klubi põhikirjale ei saa ta 
mõlemale kohale kandideerida. 

Nimekiri suleti ja toimus hääletamine. 

Üldkoosolek kinnitas juhatuse uueks liikmeks Sven Šulga häältega: 

Vastu – ei ole 

Poolt – 47 häält 

Erapooletud – ei ole 

7.3 Revisjonikomisjoni komisjoni liikme tagasi kutsumine 
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kutsuda tagasi revisjonikomisjoni liige Toomas Ristlaan. 

Üldkoosolek kinnitas liikme tagasi kutsumise häältega: 

Vastu – 4       

Poolt – 39 häält 

Erapooletud – 4 

7.4 Uue juhatuseliikme valmine 
Pärast Toomas Ristlaane revisjonikomisjonist tagasi kutsumist tegi koosoleku juhataja ettepaneku valida 
teda juhatuse liikmeks, toimus hääletamine. 

Üldkoosolek kinnitas juhatuse uueks liikmeks Toomas Ristlaane häältega: 

Vastu – 3 

Poolt – 40 

Erapooletud – 4 

7.5 Revisjonikomisjoni uue kandidaadi üles seadmine 
Kuna Toomas Ristlaan kutsuti revisjonikomisjonist tagsi siis on meil vaja ka revisjonikomisjoni uus 
kandidaat valida. 

Revisjonikomisjoni kandidaadiks kandideeris Tauri Purkas 
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Nimekiri suleti, toimus hääletamine. 

Üldkoosolek kinnitas revisjonikomisjoni uueks liikmeks Tauri Purkas-e häältega: 

Vastu – 0 

Poolt – 47 

Erapooletud – 0 

8 2010 aasta hooaeg 

8.1 Sõna sai asekommodoor Enn Tammaru 
Soovin rääkida selle hooaja laste merekoolitusest. Mul on väga piinlik nende laste ees kellele me 
lubasime, et nad saavad sel hooajal merele. Kahjuks ei ole klubil seda neile reaalselt võimalik võimaldada 
kuna majanduslikult läheb see liiga kalliks. Me ei suuda majanduslikult täita neid nõudeid mis on laste 
merele viimiseks vajalikud. Palju ettevalmistusi on juba tehtud – lapsed on saanud talvel korraliku 
ettevalmistuse selleks, et merele minna, paadid on olemas, projekteeritud on elling ja slipp paatide 
randumiseks. Ka treener on olemas kellega saaks lepingu sõlmida. Põhimõtteliselt on valmis ka 
kolmepoolne leping ROPK, Vallavalitsus ja Otemarina vahel. 

Koostatud ja Vallale on esitatud ka eelarve lastekoolituse läbiviimiseks. Eelarve summa on ~300 000 
krooni, laste ühe nädala koolituse hind on ~900 krooni. 

Peamised probleemid mille taha treeningute alustamine jääb: 

1. Treeneri palk 
2. Kaater treenerile 
3. Kaater treeneri ja laste turvamiseks. 
4. Kaatrite kütus 
5. Ellingu rajamine 
6. Slippi rajamine 

 
Küsimused: 

K: Aadu Kana – kas tõukefondidest ei ole võimalik saada raha selle koolituse läbiviimiseks? 

V: Enn Tammaru – uuritud on paljusid võimalusi, kuida kahjuks ei ole hetkel selleks võimalik klubil raha 
saada. 

Ettepanekud: 

Armin Mutle tegi klubi liikmetele ettepaneku mõtlemiseks selle üle kas kellegil on võimalik meie klubi 
toetada esitatud probleemide lahendamisel? 
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9 Kommodoori sõnavõtt 

9.1 Klubiga seonduv 
1. Klubi sai laste koolitamiseks 40 000 krooni. 
2. Klubi osales Tilgu rannakoristuse hankekonkursil ja võitis selle. Teenust osutatakse lepingu 

sõlmimise järek käesoleval ja ka kahel järgneval aastal. 
3. Tänu sealt laekuvatele rahadele saame avada hooaja sellisel kujul et meil on sadamas päevane 

valve. 
4. Sadama märgistus pannakse välja sellel nädalavahetusel või kehvade ilmastikutingimuste puhul 

järgmise nädala alguses. 

9.2 Suvine tegevuskava 

9.2.1 Sadama töö 
1. Sadam hakkab lahti olema päevas 14h. 
2. Päeval on valvurid ja territoorium on avatud kella 7:00-21:00 
3. Öösel töötab elektrooniline valve. 

Pakutavad teenused on samad mis eelmisel aastal aga selle erinevusega, et mehitatud valvet öösel ei ole. 

1. Autosid ja kaatreid saab territooriumil hoida 24h vastavalt eelmisel aastal kehtestatud 
hinnakirjale. 

2. Kaatrite sisselaskmise reeglid on samad mis eelmisel aastal: 
a. Liikmetele tasuta 
b. Külalistele vastavalt hinnakirjale 

3. Kui merelt tulija jääb hilisemaks kui sadama lahtioleku ajad siis tuleb see lautri  korraldaja Aarne 
Mandrega eraldi kokku lepppida. 

9.2.2 Mida on vaja avamiseks teha? 
1. Osta juurde võrku, et saaks piirdeaeda pikendada. 
2. Soetada üks värav. 
3. Teha vajalikud korrastustööd.  

9.2.3 Laste koolitus 
Klubi sai vallalt toetust 40 000 krooni laste saalitreeningute läbiviimiseks. Sel aastal on toimunud juba 4-
kuul treeningud ja järgmised planeeritud treeningud tomimuvad aasta lõpus. Nende treeningute 
eesmärgiks on laste ettevalmistamine merele minekuks. 

 

Ka laste merekoolituseks on palju ettevalmistusi tehtud. Läbirääkimised treenerite ja ROPK-iga on peetud 
ja kokkulepped sõlmitud. Otemarinal on sõlmitud kokkulepe ka väga hea lastetreeneriga kes hakkaks 
lapsi koolitama. ROPK koolist on meile eraldatud 5 paati millega koolitusi saab läbi viima hakata. 
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Ühe lapse koolitamine merel maksab 1000 krooni. Selle laagri edukaks läbiviimiseks on vaja vähemalt 7 
last, maksimaalselt 30. Reaalne treeninglaagri toimumise aeg võiks olla pärast Jaanipäeva Juuli kuus. 
Hetkel on meil 4 last kes on soovi avaldanud. 

Laste merekoolituste alustamine on väga suurel määral sõltuv sellest kas leidub lapsevanemaid kes on 
nõus oma lapse koolitamise eest nii palju maksma.  Ühe lapse koolitamise kulutustele lisaks tuleb ka 
klubil kulusid kanda.  

1. Selleks on vaja ehitada järgmised asjad:  
a. Ujuvslipi ehitamine 
b. Ellingu ehitamine 
c. Rentida treenerile kaater 

9.2.4 Ettepanekud ja mured 
1. Endiselt on päevakorras jahtklubi kodulehe haldamine 

a. Kas keegi on sellega nõus tegelema? 
2. Palume üles nädidata rohkem initsiatiivi üritustest osavõtmisel ja nende korraldamisel. 

10 Muud küsimused ja ettepanekud 
Klubiliige Hillar Luukas viitas muudetud sadamaseadusele ja Valla poolt Veeteede ametisse saadetud 
dokumentidele. Ütles, et need olid väga puudulikult ette valmistatud ja arvatavasti ei saa Tilgu lauter 
sadamana veel sel hooajal registreeritud. Lisaks ütles, et kuna Tilgu lauter pole sadamana registreeritud 
siis ei ole võimalik klubil enam kaatrite veeskamise eest sadamateenusena raha küsida. See on 
sadamaseadusega vastuolus. 

Selle probleemi lahendusena pakkusid klubiliikmed välja võimaluse küsida raha meie territooriumile 
sõitmise ja seal parkimise eest. 

Kommodoor kutsus üles kõiki klubiliikmeid abistama territooriumin ettevalmistustes, et saaks võimalikult 
kiiresti hooaega alustada. 

11 Koosoleku lõpp 
Koosolek lõppes kell  20.15 

Koosoleku läbiviimise kohta pretensioone ei esitatud  

 

Koosoleku juhataja    Enn Tammaru 

 

Koosoleku protokollija     Kristjan Boberg 


