
 
Tabasalus          02.07.09. 
 
 
OMYC juhatuse koosoleku protokoll nr. 16 
 
OSALESID  
Rasmus  Hirtentreu   kommodoor      Eesti Kaitseväes 
 
Raul   Bober    asekommodoor 
Armin   Mutle    asekommodoor 
Enn   Tammaru   asekommodoor 
Heikki  Sibul    juhatuse liige ; kroonik 
Tõnu  Pomerants   juhatuse liige 
Kristjan Boberg   klubi liige 
Aarne   Mandre   klubi liige 
 
Puudus : 
Hillar   Luukas    juhatuse liige   ( tööl ) 
Pärvakord: 
 

1.     Liikmeks vastuvõtt: 
1.1 . Soovituse omajatele anda võimalus liituda .                                       Vastu võtta  
Kalev Kivi , Vahur Sõstra, Taavo Veermets    
1.2. Soovitusi mitteomajad kutsuda järgmisesse juhatusse ja esitada  juhatuse 

seisukohad  , et avaldaja valiks ühe meie ülesannetest või lahendada 
konkreetne ülesanne. 

1.3.Aarne Mandre koostab tööde loetelu mida esitada pretendendile 
     2.     Otemarina Jahtklubi jaanitulest  23.06.09                    

                                                                                          
     3.  Ülevaade jahtklubi finantsseisust. Juuni tulem           Armin Mutle 

 
4.   Ülevaade jahtklubi kodulehe  valmimise seisust .       Enn Tammaru 
5.      Rannaala hooldelepingu täitmisest                    Aarne Mandre 
6.     Koostööst R.Ottosoni purjespordikooli ja olümpiakoondisega                      
                                                                                               Enn Tammaru 
7.     Lastelaagri ettevalmistamise seis ja eelarve ning muu sellega seonduv              

                                                                                                    Enn Tammaru 
9.     Muud kohapeal algatatud küsimused 

 
 
 
 
 
OTSUSTATI : 
 



1. P.1.    esitatud avaldused rahuldada  
2. Võtta informatsioon teadmiseks . Mitte korraldada sellel suvel ühisüritusi 
3. Võtta Armin Mutle informatsioon teadmiseks . Võtta vastu Rauli ettepanek , et 

soetada kollased vestid .Korraldab Kristjan Boberg .  
 

4. Võtta Enn Tammaru informatsioon teadmiseks. Anda juhatuse poolt Toomas Pollile 
korraldus kodulehekülg 01.07.09. lõpule viia ja peale juhatuse aktsepti  juhatuselt 
töö eest ka tasutakse.  

5. Võtta Armin Mutle informatsioon teadmiseks . 
6. Anda Enn Tammarule  volitused leping ette valmistada , eelläbirääkimised läbi 

viima ja esitada leping OMYC juhatusele allakirjutamiseks . 
7. Võtta Enn Tammaru informatsioon teadmiseks . Juhatus otsustas vastavalt 

põhikirjapunktile 2.2.6. korraldada kaks laste suvelaagrit kestvusega 7 päeva . 
Purjetamiskooli läbiviijaks määrata asekommodoor Enn Tammaru . 
Purjetamiskooli läbiviimiseks avada OMYC raamatupidamises allkonto ja laagrid 
planeerida isetasuvaks. Juhatus annab õiguse sõlmida tähtajaline tööleping Triinu 
Teesaluga. Laagri maksumuseks kinnitada 965 EEK-i  . 

8. Paigaldada koera keelav silt . Luua võimalus merele juurde pääseda. 
Tõnu Pomerants korraldab. 

 
9. Jettide sõidutsoon märkida maha alljärgnevalt : 
11.1. jettidega võib sõita mererannaga risti oleva aia pikendusest vasakul  
11.2. jettidega võib sõita mererannale mitte lähemal kui üks kaabeldau 
11.3. Kristjan Boberg ja Tõnu Pomerants  korraldab lubatava piirkonna tähistamise 
poidega  ( Hillar Luukas – märkus altvedamise eest ) 
11.4. jettide sõidu aeg mitte hiljem kui 21-00 .                                        Kaardi korraldab 
Enn Tammaru   

  
Järgmine koosolek toimub 06.08.2009.  kell 20-00 AS Karumaa kontoris 
 
Protokollis         Enn Tammaru 
 
	  


