
Tabasalus 1l.1l.2010 

Otemarina Jahtklubi (OMYC) Tabasalu Uhisgiimnaasiumis 
11.11.10. toimunud iildkoosoleku pro t 0 k 0 II 

1 Koosolek kuulutati avatuks ke1l19:00 
OMYC haaleoiguslikke liikmeid on seisuga 1l.11.2010.a 63; kohal oli 21 liiget; lisaks esitasid 
liikmed 18 kehtivat volitust haaletuste labiviimiseks. Ohehaalse haaletamise korral lugeda 39 
poolthaalt. Otsuste langetamiseks vaja 50%+1 haalt S.o. 20+1 = 21 haalt. 

Koososleku juhatajaks valiti OMYC asekommodoor Enn Tammaro -  

Koosoleku protokollijaks valiti OMYC liige Kristjan Boberg -  

1.1 Valiti 3 liikmeline haaltelugemiskomisjon: 
I. Evelyn Alamets 
2. Heikki Sibul 
3. Veiko Toomlaid 

HlUi.ltelugemiskomisjoni koosseis kinnitati -  

1.2 Esitati ii1dkoosoleku paevakord: 
I. Juhatuse tegevusaruanne moodunud hooajast - asekommodorid, 
2. Revisjonikomisjoni tilevaade moodunud hooajast, 
3. Praeguse Juhatuse ja revisjonikomisjoni tagasi kutsumine, 
4. MTO Juhatuse liikmete arvu kinnitamine 
5. MTO Juhatuse liikmete tiles seadmine, valimineja kinnitamine, 
6. Kommodoori ja asekommodooride val imine ja kinnitamine, 
7. MTO Revisjonikomisjoni liikmete tiles seadmine, valimineja kinnitamine. 

Paevakord kinnitati - iihehaalselt 

1.3 Esitati ii1dkoosoleku kodukord : 
1. Ettekande pikkus 5 minutit 
2. Kordusettekanne 2 minutit 
3. Repliik 30 sekundit 
4. Tootada jarjest 1 tund 30 minutit 
5. Vajaduse teha vaheaeg 15 minutit 

Kodukord kinnitati - iihehaalselt 



2 Asekommodooride ettekanded 

2.1 Sonavott asekommodoor Enn Tammaru, sonavotu sisu Lisa 1. 

2.2 Sonavott asekommodoor Armin Mutle, sonavotu sisu Lisa 2. 

2.3 Sonavott kommodoor Kristjan Boberg, sonavotu sisu: 
Tanane koosolek on meile vaga oluline kuna meie juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete volitused, 
tOoaeg saab labi. 

Seega on meil vaja vastu votta mitu juhatust puudutavat otsust. Kandidaatide seast tuleb valida uued 
juhatuse liikmed kes juhivad klubi jargmised 2 aastat. Nende seast tuleb valida klubile ka uus 
kommodoor. 

Lisaks juhatusele on meil vaja valida ka uus rev.komisjon. Koik kes soovivad klubi tOos kaasa aidata on 
oodatud kandideerimaja oma panust andma. 

2.4 Kokkuvote Juhatuse tOost 
Kuna tana valitakse uus juhatus ja rev.komisjon siis soovin neid tanada tehtud too eest. 

Julgen va ita, et suurem osa ptistitatud eesmarkidest on suudetud ellu viia. Toon valja tahtsamad 
eesmargid: 

Oma territooriumi rajamine Tilgusse, selle korrastamine ja vajaduste jargi kujundamine. 
Lautri tOo organiseerimine 
Rannaala korrashoid 
LastetOo ning laagrite organiseerimine 

Tanan koiki klubiliikmeid, kes on nende eesmarkide saavutamisele kaasa aidanud. 

Koik ptistitatud eesmargid ja tilessanded on juhatuses suudetud edukalt taide viia. Koosolekud on olnud 
argumendirikkad ja produktiivsed, ning alati on saavutatud tiksmeel otsuste vastu votmisel. Meie juhatuse 
suureks plussiks on selle mitmekesisus, et igal huvigrupil on oma esindaja olemas. Seda peaks kindlasti 
ka jargmise juhatuse valimisel arvesse votma. Moodunud kaks hooaega on naidanud meile, et 
tegelikkuses oIeks juhatusel vaja veel tihte abilist, kes aitaks igapaevases paberimajanduses. See on 
vajalik etjuhatuse liikmeted saaks keskenduda koige olulisemaIe ehk kIubi edasi viimiseIe. Meil on selles 
osas ka omad ettepanekud uuele juhatusele. 

Ma tanan veelkord koiki juhatuse ja rev.komisjoni liikmeid antud panuse eest. Eraldi soovin veeI valja 
tuua kaks meest kes on kIubi arengusse vaga palju oma aega panustanud. Esiteks tanan Arminit, kes on 
hoidnud korras meie kIubi igapaevased toimingud, ning raamatupidamise ja teiseks tanan Ennu kes on 
vaga ptihendunult meie Iastekoolitust edasi arendanud. Tanan ka firmat Karumaa kes on voimaldanud 
meiIe vajaIikud koosolekuruumid. 
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2.5 Tulevane hooaeg 
Peamine eesmark on korraldada ka tuleval hooajal lastelaagreid ja viia labi laste suvine pUljetamiskooltus. 

Hakkame t5sisemalt tegelema rahastamise leidmisega. Esiteks taotleb Jahtklubi koos Harku Vallaga EL 
toetusfondist raha oma territooriumi arendamiseks ja teiseks teeme taotluse Tallinna sadamale 
sponsorrahade saamiseks Lastekoolituste labiviimiseks. 

Vaga Hihtsal kohal on ka tulevase sadama arendamisega edasi tegutseda. Aeg naitab seda, et kui tahame 
Ti 19u sadamat kunagi naha si is peame vaga paU u tOad valla eest ara tegema. 

3 Kiisimused asekommodooridele 
K: Kui palju on planeerinud juhtus 20 I0 taitmiseks 20 J I aasta liikmemaksudest kasutada. 
V: 2011 laekunud liikmemaks jaab 201laasta kulude katmiseks. 

K: Kas on voimalik teha hadavajalikud parendused ja muuta paadiga kai aarde soitmist 
mugavamaks. Ettepanek on panna moned knaabid ja kummid kai aarde et lained ei 16huks paate ara 
V: koik vahendid on olemas, vaja on ainult taakasi kes aitaksid need toimingud ara teha. 

4 Revisjonikomisjoni ii1evaade 
Mina olen Evelyn Alamets, revisjonikomisjoni esinaine. 

Kuna tana ei ole veel majandusaasta loppenud siis jatsime majandustegevuse analUUsimise valja. Leiame 
et see on otstarbekas labi vaadata uuel revisjonikomisjonil koos aastaaruandega. 

Juhatuse tegevusega jaime rahule. Koik 2009 aasta revisjonikomisjoni aruandes tehtud markused on 
teadmiseks voetud ja taitmisele suunatud. Koik puudused on likvideeritud. 

Sel korral ei ole meil midagi ette heita. Tanan tahelepanu eest. 

5 Juhatuse ja revisjonikomisjoni tagasi kutsumine 
Uibi on saanud Juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni kehtivuse aeg. Kaks aastat on moodunud koigil 
revisjoni komisjoni liikmeteljajargmisteljuhatuse liikmetel: 

I. Armin Mutle 
2. Enn Tammaru 
3. Tonu Pomerants 
4. Heikki Sibul 

5.1  viis: 
Juhatus teeb ettepaneku teha kas avalik voi salajane haaletus. 

Uldkoosolek kinnitas avaliku   

Pooh - 39 haalt, Vastu - ei olnud, Erapooletuid - ei olnud 
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5.2 Juhatuse tagasi kutsumine 
On kaks ettepanekut: 

Kutsuda tagasi ainult 16ppenud volitustegajuhatuseja revijonikomisjoni liikmed 

Kutsuda tagasi k6ik juhatuse ja revisjonikomijoni liikmed - Heikki Sibula ettepanek 

Uldkoosolek kinnitas ettepaneku kutsuda tagasi ainult need liikmed kelle volituste aeg on Hibi 
saanud  

Poolt - 35 hiiiilt, Vastu - ei olnud, Erapooletuid - 4 hiiiilt 

5.3 Revisjoni komisjoni tagasi kutsumine 
Juhatus teeb ettepaneku tagasi kutsuda kogu revisjonikomisjon. 

Uldkoosolek kinnitas kogu revisjonikomisjoni tagasi kutsumise  

Poolt - 39 hiiiilt, Vastu - ei olnud, Erapooletuid - ei olnud 

5.4 Juhatuse suuruse kinnitamine 
Juhatus teeb ettepaneku uue juhatuse valimiseks. Valida lisaks olemasolevatele kahele juurde viis liiget, 
etjuhatus oleks 7-liikmeline. 

Uldkoosolek kinnitas ettepaneku valida juhatusse 5 lisaliiget  

Poolt - 38 hiiiilt, Vastu - ei olnud, Erapooletuid - I hiiiil 

5.5 Juhatuse liikmete valimine 
Kandidaatideks esitati: 

I. T6nu Pomerants 
2. Enn Tammaru 
3. Heikki Sibul 
4. Veiko Toomlaid 
5. Armin Mutle 
6. Aarne Mandre 
7. Toomas Ristlaan 
8. Erkki Vihula 

Oma kandideerimisest loobusid: Heikki Sibul, Veiko Toomlaid ja Aarne Mandre 

Uldkoosolek kinnitas juhatuse Iiikmeteks Tonu Pomerants, Enn Tammaru, Armin Mutle, Toomas 

Ristlaan ja Erkki Vihula  

Poolt - 39 hiiiilt, Vastu - ei olnud, Erapooletuid - ei olnud 

5.6 Revisjonikomisjoni valimine 
Kandidaatideks esitati: 
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I.  Evelyn Alamets 
2.  Tauri Purkas 
3.  Janek larva 

Uldkoosolek kinnitas revisjonikomisjoni liikmeteks Evelyn Alamets, Tauri Purkas ja Janek Jarva 
haaltega: 

Poolt - 39  Vastu - ei olnud, Erapooletuid - ei olnud 

5.7 Kommodoori valmimine 
Kandidaadiks esitati: 

I. Kristjan Boberg 

Uldkoosolek kinnitas kommodooriks Kristjan Bobergi  

Poolt - 39 haalt, Vastu - ei olnud, Erapooletuid - ei olnud 

5.8 Asekommodooride valimine 
Kandidaatideks esitati: 

I.  Armin Mutle 
2.  Tonu Pomerants 
3.  Enn Tammaru 
4.  Toomas Ristlaan 
5.  Sven Sulga 

Oma kandideerimisest loobus: Enn Tammaru, Sven SUIgaja Toomas Ristlaan 

Uldkoosolek kinnitas asekommodoorideks Armin Mutle ja Tonu Pomerantsi haaltega: 

Poolt - 39 haalt, Vastu - ei olnud, Erapooletuid - ei olnud 

6 Ettepanekud ja mured 
I.  Teha sadamas hoogt66paev ja panna kai aarde kummid, et paate saasta. Hoogtoopaev tehakse 

tuleval laupaeval 13.11.2010. Vajalike toode tegemiseks on vaja trelli, generaatorit, ketti ja 
kumme. 

7 Koosoleku lopp 
Koosolek loppes kell 20:30 

Koosoleku juh?taja / 

Koosoleku protokoll ija 


