
 
Tabasalus         22.09.09. 
 
 
OMYC juhatuse koosoleku protokoll nr. 19 
 
 
OSALESID  
 
 
Raul   Bober    asekommodoor 
Armin   Mutle    asekommodoor 
Enn   Tammaru   asekommodoor 
Tõnu  Pomerants   juhatuse liige 
Aarne   Mandre   klubi liige  
Kristjan Boberg   klubi liige 
Heikki  Sibul    juhatuse liige  
Hillar   Luukas    juhatuse liige 
    
Päevakord:   

                    
                                                                                          

1.     Talve üle elamise variant             Enn Tammaru 
 
2.     Vargusest lautril                        Aarne Mandre 

 
3.     Lautri töö korraldamisest  2010 hooajal    Aarne Mandre 
 
4.     Üldkoosoleku (31.10.09. ) ettevalmistamisest    Heikki Sibul 
                                                                                                                
5.     Kommodoori valimistest      juhatus 
 
6.     Vallavalitsusega kohtumisest      juhatus 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OTSUSTATI : 
 
 

1. Võtta teadmiseks Enn Tammaru informatsioon klubi liikmete hulgas läbiviidud 
küsitluse tulemustest. Tuginedes küsitluse tulemustele  otsustati korraldada alates 
01.10.09. kuni 01.05.10  24 tunniline mehitatud valve . Valve korraldada 
kombineeritult – tasuline valve + liikmeskonna valve. Juhatuse järgmisel koosolekul 
arutada läbi valve üksikasjad ja informeerida valitud valvesüsteemist klubi 
liikmeskonda.  

2. Võtta teadmiseks lautri kapteni   Aarne Mandre informatsioon ründest OMYC 
liikmeskonna varale. OMYC –le esitatud 9000 kroonine pretensioon  . Otsustati 
pidada läbirääkimine klubi liikmega kaasvastutusest. Peale kokkuleppe saavutamist 
pidada läbirääkimised valvuritega eesmärgiga kompenseerida hagejale osaliselt 
tekitatud kahju.     
  

3. 2010 aasta hooajal valve korraldamisel sõlmida , p.2. toodud olukorra vältimiseks 
detailsemad dokumendid. Juhatusel koos lautri kapteniga kavandada abinõud valve 
korraldamiseks (hiljemalt 31.10.09. )  Samal ajal  viia Harku valla ja OMYC 
vaheline rendileping vastavusse sadamaseadusega. 

 
4. Võtta teadmiseks Heikki Sibula informatsioon üldkoosoleku läbiviimiseks tehtud 

ettevalmistustest  . Kiita heaks esitatud üldkoosoleku päevakord .Otsustati  üldkoos-
olek läbi viia  Tabasalu Ühisgümnaasiumi ruumes. Juhatus palub Tõnu Pomerantsi 
pidada läbirääkimised kooli direktsiooniga . Üldkoosoleku aeg  31.10.09. 11-00 – 14-
00 .  Kutsed üldkoosolekule  saata liikmeskonnale välja hiljemalt 09.10.09.                       

5. Juhatus ,  konsensuse alusel , otsustas esitada üldkoosolekul kommodoori 
kandidaadiks Kristjan Bobergi. Üldkoosolekul on igal klubi liikmel õigus esitada 
kommodoori kandidaate. Kommodoori valimised viiakse läbi vastavuses OMYC 
põhikirjale. 

6. Hillar Luukasel koostada memo mis lähtub uuest sadamaseadusest , et anda see üle 
Harku Vallavalitsusele.  Leida võimalus enne 18.10.09. kohtuda vallavalitsusega. 

7. Otsustati anda abivallavanemale Sulev Roosile kooskõlastus Tabasalu 
insenervõrkude kaevetööde käigus tekkivate paejäätmete ladustamiseks Tilgu 
sadama läheduses. Armin Mutle ettepanekul AS Karumaa Tilgu sadamaga 
külgnevatele kinnistutele .   
 
  

 
  
Järgmine koosolek toimub 29 .09 .2009.  kell 17-00 AS Karumaa kontoris 
 
Protokollis         Enn Tammaru 
 



	  


