
 
Tabasalus         29.09.09. 
 
 
OMYC juhatuse koosoleku protokoll nr. 20 
 
 
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  
Puudus         
Hillar  Luukas 
    
Päevakord:   

                    
                                                                                          

1.     Talve üle elamise variant -  Ennu ja Aarne ettepanek      Enn Tammaru 
 
2.     Vargusest lautril                        Aarne Mandre 
 
3.     Üldkoosoleku (31.10.09. ) ettevalmistamisest    Heikki Sibul 
                                                                                                                
4.     Kommodoori valimistest      juhatus 
 
5.     Vallavalitsusega kohtumisest      juhatus 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OTSUSTATI : 
 

1. Võtta teadmiseks Ennu ja Aarne poolt tehtud ettepanek . Võtta teadmiseks Armini 
ettepanek elektroonilise valve korraldamiseks .  
Otsustati : Armin ja Kristjan võtavad elektroonilise väljaehitamise tehnilised 
ettepanekud ja hinnapakkumised . Viia asi otsuseni hiljemalt 02.10. . Seni kuni 
elektrooniline valve ja valveleping on sõlmitud jätkata vana valve korraldusega.   

 
2. Võtta teadmiseks  hr. Nappuse informatsioon sellest , et ta nõustub kas 9000.- EEK-i 

või leiab OMYC samaväärse mootori , et hr. Nappus sellega nõustub. 
 
Otsustati : Juhatus peab olukorra lahendama. Juhatus teeb ettepaneku mootori 
otsingu viib läbi Aarne Mandre . Hr. Nappus on nõus ootama kuni 01.02.10. Kui 
asendusmootorit selleks ajaks pole leitud kantakse üle 9000.- EEK-i.    

 
3.  Üldkoosoleku aeg  31.10.09. 11-00 – 14-00 . on Tõnu Pomerantsi poolt kokku 

lepitud .   
Otsustati : Kutsed üldkoosolekule  saata liikmeskonnale välja hiljemalt 05.10.09. 
Välja saadab Enn Tammaru e- postiga ja Kristjan Boberg riputab kuulutuse 
koduleheküljele . Kutsele lisada kommodoori kandidaatide esitamise tähtaeg 
19.10.09. ja paluda kommodooride  kandidaatidel esineda juhatuse ees 27.10.09. 
oma platvormidega. 

4.  Otsustati : OMYS juhatusel saata kutse Harku Vallavalitsusele konkreetse ajaga . 
Paluda Vallavalitsusel esitada ülevaade Tilgu ajaloolise sadama arengust. 
Kutse edastab Vallavalitsusele Aarne Mandre – volitada Aarne Mandre  klubi-
poolseks asjaajajaks .  
 

5. Otsustati : Asekommodooride sõnavõtud piiritleda 3-5  minutiga . Enn Tammaru –
heraldikast ja noorte tööst . Armin Mutle – finantsseisust . Raul Poberg – 
majandusasjadest .  
07.10.09.esitada ettekande teesid , ettekannete ühtlustamiseks.  Kommodoori 
kandidaadil esitada oma platvormi teesid .                       

6. Otsustati . Koosoleku juhatajaks Enn Tammaru . Protokolli asendab lindistamine  
Dataprojektor + Ekraani hangivad Enn Tammaru ja Armin Mutle  

7. Otsustati : Heikkil valmistada ette salajase hääletamise läbiviimiseks vajalikud 
vahendid . 

8. Otsustati : 07.10.09. viia läbi juhatuse koosolek ajaloolise Tilgu sadama arengu 
küsimuses. Kõikidel klubi liikmetel end selles asjas ette valmistada.  

9. Otsustati : 07.10.09. arutada läbi juhatuse pöördumine juhatuse liikmeskonna poole  
seoses kohaliku omavalitsuse valimisega. 
 
  

 
  



 
 
Järgmine koosolek toimub 07 .10 .2009.  kell 17-00 AS Karumaa kontoris 
 
Protokollis         Enn Tammaru 
 
	  


