
MTÜ Otemarina Jahtklubi 04.04.2013 toimunud üldkoosoleku protokoll. 
 

 
Koosolek kuulutati avatuks kell 19.00 
 
OMYC hääleõiguslikke liikmeid on seisuga 04.04.2013.a 70; kohal oli 27 liiget; lisaks 
esitasid liikmed 14 kehtivat volitust hääletuste läbiviimiseks. Ühehäälse hääletamise korral 
lugeda 41 poolthäält. Otsuste langetamiseks vaja 50%+1 häält s.o. 21+1 = 22 häält. 
Hääleõigusteta viibis kohal 1 inimene – Matti Korsten 
 
Koososleku juhatajaks valiti OMYC  Enn Tammaru  - ühehäälselt 
Koosoleku protokollijaks valiti Kaja Põldes   - ühehäälselt 
 
 
 

Esitati üldkoosoleku päevakord: 
 

1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine  
2. 2012.a. Majandusaasta aruande ettekanne ja kinnitamine  
3. 2012.a. Revisjoni komisjoni aruanne ja kinnitamine  
4. 2013.a. Tegevuskava ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine  
5. Klubi liikmemaksumäära ja tasumistähtaja kinnitamine  
6. Juhatuse liikmekanditaatide üles seadmine ja valimine  
7. Revisjoni komisjoni kanditaatide üles seadmine ja valimine  
8. Endise juhatuse ja revisjonikomisjoni tagasikutsumine  
9. Kommodoori ja asekommodooride valimine ja kinnitamine  
10. Jahtklubi põhikirja muutmine 

 



1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

Üldkoosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt. 

2. 2012.a. Majandusaasta aruande ettekanne ja kinnitamine  

K.Boberg –Teen väikese kokkuvõtte meie klubi eelmise aasta tegevusest. Nagu te siia tulles 
märkasite siis kõige suurema muutuse on läbi teinud meie territoorium. 

Koostöös Pria ja Argo Aruvallaga oleme suutnud sadamat ja oma territooriumi väga palju 
edasi arendada. Meie territooriumile on ehitatud mitmeid uusi hooneid nii sadama kui ka meie 
klubi teenindamiseks. Oleme saanud uue kaptenimaja, ellingu ja klubihoone.  

Lisaks nendele muutustele on suure uuenduskuuri läbi teinud ka Tilgu sadama muul ja 
sildumiskai. Muutsime muuli peaagu 2x laiemaks et kõigil merele minejatel oleks võimalik 
oma auto järelhaagisega muulile jätta. Mitmeid aastaid on räägitud Tilgu sildumiskai kehvast 
olukorrast, ka see sai eelmisel aastal põhjaliku uuenduse ja nüüd on see kõikkidele paatidele 
sobiv.  

Klubi juhtkond on aktiivselt tegelenud ka laste koolitamisvõimaluste arendamisega. Meie 
klubi esiemeste laagrite lapsed on juba teist hooaega Harku järvel ennast treenida saanud. 
Eelmisel aastal täiendasime ka sadamat uue laste purjekate veeskamiseks mõeldud slipiga. Ka 
on meil nüüd võimalus laste purjekaid oma territooriumil turvaliselt hoiustada. 2012 aastal 
toimus lisaks laste saalitrennidele ja Harku järve trennidele ka üks suvine lastelaager.  

Meelelahutusliku programmi poolt pean kahjuks tõdema, et planeeritud klubiüritused olid 
väga tagasihoidlukud ja väheste osavõtjatega. Naissaare väljasõit jäi ära ja planeeritud 
hoogtööpäevadele ei saanud kahjuks väga paljud tulla. Nagu ikka kõige osavõturohkemkas 
osutus Muinastulede Öö.  

E.Tammaru – klubi loomisel oli esmane tingimus lastetöö organiseerimine. 4.aasta jooksul on 
hea koostöö Eesti Jahtklubide liiduga, Optimistide liiduga, Kalevi jahtklubiga, R.Ottosoni 
purjespordikooliga. 2013.aastaks pandi Optimistide liidu poolt kavva Tilgu regatt, mis peaks 
toimuma muinastulede ööl 31.08.2013. Lastetöö probleemiks on 2013.aastal uus pearahade 
süsteem. Käesoleval aastal peavad lapsevanemad finantseerima osaliselt saali ja ujula 
kasutamist. Lastelaagrid peavad olema isetasuvad. 



A.Mutle – aastaaruaandest. Majandusaasta aruanne on klubi liikmetele välja saadetud.  

OTEMARINA JAHTKLUBI 2012 EELARVE TÄITMINE  
   
 2012 2012 KOMMENTAARID/ MÄRKUSED 
  plaan Tegelik   
TULUD      
Tulu ettevõtlusest  8238 6569   
  s.h. teenuste müük parklas 3650 3070 Planeeritust ca 15% vähem ,kehvad ilmad 
        rannakoristusteenus 2588 2589  
        lastelaagri tulu 2000 910 Toimus üks planeeritud kahe asemel 
Toetus Harku vallalt 3624 6624 Sisaldab ka 3000 eurot kai remondiks 
Liikmemaksud liikmetelt 4600 4102 Liikmete arv ei suurenenud  plaanitult 
Uued liikmed sisseastumine 650 923 7 uut liiget + 1 noorliige 
Sponsorlus (rahaline) 0 240   
       
Muud tulud 0    
TULUD KOKKU (1-6): 17112 18458 Vallalt saadud täiendav 3000 muudab pilti 
    
KULUD    
Mitmesugused tegevuskulud 6906 9667   
  s.h.: lastelaagri kulud 1500 837 Üks laager kahe asemel 
          spordisaali üür 1200 1147  
          ( jaanuarist maini      
          ja septembrist detsembrini)      
       
         territooriumi valve Securitas 1100 744  Oli arvestatud ka valvasüsteemi rek. 
         elekter 110 107  
         autokompensatsioon juhend. 550 540  
         autokompensatsioon 270 320 Lautri korraldaja   
         Välikäimla rent 220 0 Arve tuli alles 2013 
         Jahtklubide liidu liikmemaks 256 256  
       
Väikevahendid  611  

         Ehituskulud ja materjalid  1200 
 
4418 Sees 3000€ toetus vallalt 

         Muud 500 687  Kai remondi ja soojakute aluste ettev. 
Tööjõukulud 8315 8755   
sh raamatupidamine 965 957  

     lautri mehitatud valve  6300 
 
6895 

Sees topelt tunnid soojakute aluste 
betoneerimiseks ja aia paigalduseks 

      

     laste juhendaja tasu 1050 
903 Summa väiksem tänu ärajäänud 

kordadele 
      
       

Põhivara kulum 1300 
1601 Suurenes tänu hangitud aiale ja 

valvesüsteemi investeeringule 
Muud kulud 50 1   
     
KOKKU (1-4) 16571 20024   



3. 2012.a. Revisjoni komisjoni aruanne ja kinnitamine  

T.Purkas – Revisjon viidi läbi 21.03 2013. Revisjonikomisjoni aruanne on liikmetele välja 
saadetud. 

a) Juhatus on teinud head tööd seoses lastetegevusega; sadama parkimisala laiendamisega; 

b) majandusaasta aruanne on korrektne ja vastab RTJ-le ja heale raamatupidamise tavale. 

Ettepanek: a)vähendada mittepõhitegevusega seotud kulutusi; 

  b) kinnitada majandusaasta aruanne. 

Otsus: kinnitada revisjonikomisjoni aruanne ja 2012a. Majandusaasta aruanne– ühehäälne. 

 

 

 

 

 

 



4. 2013.a. Tegevuskava ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine  

2013.a. tegevuskava – K.Boberg 

Kuupäev Ürituse nimi Kell Toimumiskoht 
01.01-
31.05.2013 

Noorpurjetajate üldfüüsiline ettevalmistus 
Tabasalu Spordikompleksis 

 Tabasalu ÜG 

04.04.2013 OMYC üldkoosolek 19:00 Tilgu sadam 
27.04.2013 Laupäevak sadama-ja rannaala 

koristamiseks, jahtklubi lipu heiskamine 
12:00 Tilgu sadam 

01.05.2013 Algab OMYC viies hooaeg  Tilgu sadam 
01.05- 
01.09.13 

Kalevi Jahtklubi ja OMYC ühistegevus 
noorpurjetajate koolitamiseks Harku järvel 

 Harku järv 

01.06- 
01.09.13 

Noorpurjetajate jätkukoolitus Tilgu 
sadamas 

 Tilgu sadam 

Juuni Ühine klubiüritus meie territooriumil nt. 
Lõkkeõhtu, grillime kala, liha jne.... 

 Tilgu sadam 

Juuli Ühine klubi väljasõit nt.ekskursioon 
Naissaarele, võime osa võtta ka mõnest 
regatist 

 Naissaar 

20.07 – 
21.07.13 

Laupäevak lastelaagrite ettevalmistamiseks 12:00 Tilgu sadam 

22.07 – 
26.07.13 

OMYC 5-hooaja esimene suvine 
Lastelaager 

9:00 Tilgu sadam 

22.07- 
28.07.13 

Lastelaagriga sõit Naissaarele, ekskursioon 9:00 Tilgu-Naissaar 

28.07.13 OMYC Perepäev klubiliikmetele, 
lastelaagri lastele ja nende vanematele 

12:00 Tilgu sadam 

26.08 – 
31.08.13 

OMYC 5-hooaja teine suvine Lastelaager 9:00 Tilgu sadam 

26.08 – 
30.08.13 

Lastelaagriga sõit Naissaarele, ekskursioon 9:00 Tilgu-Naissaar 

31.08.13 Tilgu regatt, OMYC korraldab Optimistide 
purjeregati 

10:00 Tilgu sadam 

31.08 Muinastulede öö, lõkke tegemine, väike 
kontsert koostöös RLS 

21:00 Tilgu sadam 

01.09- 
31.12.13 

Noorte purjetajate üldfüüsiline 
ettevalmistus Tabasalu Spordikompleksis 

 Tabasalu ÜG 

30.09.13 OMYC 5-hooaja lõpetamine 14:00 Tilgu sadam 

 

Otsus: kinnitada 2013.aasta tegevuskava – ühehäälne 

 

 

 



Eelarve – A.Mutle 

 2013 2013 KOMMENTAARID/ MÄRKUSED 
 plaan tegelik  
TULUD       
Tulu ettevõtlusest  10750     
  s.h. teenuste müük parklas 3700   kasv ca 15% 
        rannakoristusteenus 2600   Lepingut vallaga pole veel 
        lastelaagri tulu 2000   kavas 2 laagrit 
  lastetreeningute tulu 2200   koguda lapsevanematelt 
  regati osavõtutasud 250   koguda osavõtjatelt 
Toetus Harku vallalt 240 240 ei oska hetkel rohkem pakkuda 
Liikmemaksud liikmetelt 4600   70+5 -  võimalikud 1-2 lahkujat 
Uued liikmed sisseastumine 650  arvestatud 5 uue liikmega 
Sponsorlus (rahaline) 250     
Tulu põhivara müügist 1000 1000  vana soojaku müük 
Muud tulud       
TULUD KOKKU (1-6): 17490     
      
KULUD     
Mitmesugused tegevuskulud 6575     
  s.h.: lastelaagri kulud 1500   Kavas kaks laagrit 
          spordisaali üür 1000   Saali hind vähenes 
          ( jaanuarist maini      
          ja septembrist detsembrini)      
         regati korralduskulud 500   korraldusreserv 
         territooriumi valve Securitas 750   vaid valveteenus 
         elekter 150   vabaturu hinnatõusu arvestades 
         autokompensatsioon juhend. 550    
         autokompensatsioon 300   sadama korraldaja 
         Välikäimla rent 440   2012 arve tuli alles 2013 
         Jahtklubide liidu liikmemaks 256    
         sidekulud 29    
Väikevahendid 200    

         Ehituskulud ja materjalid  
    

700 eurot materjalikulu 2012 eest 800   
         Muud 100     
Tööjõukulud 9015     
sh raamatupidamine 965     

     lautri mehitatud valve  
    

Arvestab minimumpalga tõusu 7000   
      ja töötundide vähenemist 
     laste juhendaja tasu 1050    
       
Põhivara kulum 1400   Põhivarast soojak müüdud 2013 
Muud kulud 50     
KOKKU (1-4) 17040     
TULEM 450       
      
Investeeringuid põhivarasse 2013 ei planeerita   
       



Rannakoristuseks hetkel veel lepingut ei ole. 

Lastetreeningute tulu – kuna on mindud üle uuele pearahasüsteemile, siis peavad 
lapsevanemad osaliselt ise finantseerima. 

Otsus: kinnitada 2013.aasta eelarve projekt – ühehäälne 

5. Klubi liikmemaksumäära ja tasumistähtaja kinnitamine 

Ettepanek: jätta liikmemaksumäär samaks e. 64 € ja tähtajaks 15.05.2013 

Otsus: kinnitada liikmemaksumäär ja tasumise tähtaeg – ühehäälne 

6. Juhatuse liikmekanditaatide üles seadmine ja valimine  

Ettepanek valida uude juhatusse: 

   Tõnu Pomerants 

   Raul Kalep 

   Sven Sulga 

   Toomas Ristlaan 

   Veiko Toomlaid 

   Jaanus Meenov 

   Kristjan Boberg 

   Tauri Purkas 

Tõnu Pomerants – on esindanud kalurite huvisid. Sooviks oma töö lõpetada. Samuti väga 
hea suhe Tabasalu Ühisgümnaasiumiga, vallavalitsusega. 

Raul Kalep – on olnud koostöös E.Tammaruga. Nõus tegelema lasteprojektiga. 

Sven Sulga – panus on olnud tööjõus. Kui piisab, siis jätkab. 

Toomas Ristlaan – vajalik valla volikogus. 

Veiko Toomlaid – eesmärgiks leida koostöökohti teiste organisatsioonidega. Näidata klubi 
tööd ka väljaspoole klubi. 

Jaanus Meenov – Võib tegeleda finantspoolega. Näeb ennast ka väikelaevnike huvide 
kaitsjana. Mere inimene: kalastamine, surf. 

Kristjan Boberg – tahaks, et lõpuks tekiks sadam. Huviks ka, et lapsed saaksid merele. 



Tauri Purkas – taandas ennast. 

Ettepanek: hääletada kogu nimekirja – vastu võetud ühehäälselt 

Otsus: Kinnitada juhatuse nimekiri – T.Pomerants, R.Kalep, S.Sulga, T.Ristlaan, 
V.Toomlaid, J.Meenov, K.Boberg. Vastu võetud ühehäälselt. 

7. Revisjoni komisjoni kanditaatide üles seadmine ja valimine  

Ettepanek: valida revisjonikomisjon tagasi samas koosseisus – nõusolek on kõigilt 
olemas. 

Evelyn Alamets – revisjonikomisjoni esimeheks 

Tauri Purkas 

Janek Järva 

Otsus: kinnitada revisjonikomisjon antud nimekirjaga – ühehäälselt. 

8. Endise juhatuse ja revisjonikomisjoni tagasikutsumine  

Otsus: endine juhatus on tagasi kutsutud ühehäälselt. 

9. Kommodoori ja asekommodooride valimine ja kinnitamine  

Ettepanek valida  kommodooriks  K.Boberg 

Asekommodoorideks    R.Kalep - lastetööle 

       T.Pomerants - lastetööle 

       V.Toomlaid -finantsalale 

Otsus: Kinnitada üles seatud kommodoori ja asekommodooride kandidaadid – ühehäälselt 



10. Jahtklubi põhikirja muutmine 

Vastavalt OMYC põhikirjale saab põhikirja muuta juhul kui on esindatud 2/3 liikmetest e. 
seisuga 04.04.2013 peab olema esindatud 47 liiget. Üldkoosolekult 04.04.2013 on 
esindatud 41 liiget, seega põhikirja muuta ei saa. 

Lükata edasi jahtklubi nimemuutus. 

Koosolekulu osalenutest sooviks jahtklubi uuesks nimeks Tilgu Jahtklubi – 40 häält 

Tilgu Sadama Jahtklubi – 1 hääl. 

 

Koosolek kuulutati lõpetatuks kell 21.00 

Koosoleku juhataja: Enn Tammaru  ............................................... 

Protokollija:  Kaja Põldes  ............................................... 

 

11. Tilgu regati tutvustus – E.Tammaru. 

Tilgu organiseerimine v.t. lisa. 

 


