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Otemarina Jahtklubi juhatuse koosoleku protokoll nr. 54 (19.03.2012) 
 
Osalejad:  Kristjan Boberg – kommodoor 
   Armin Mutle – asekommodoor 

Tõnu Pomerants – asekommodoor 
Enn Tammaru – juhatuse liige 
Sven Šulga – juhatuse liige 
Erkki Vihula – juhatuse liige 

 
Puudujad:  Toomas Ristlaan – juhatuse liige 

    
 
Koosoleku juhataja: Kristjan Boberg 
Protokollija:  Kaja Põldes 
 
Päevakord: 

1) Lastelaagrite ettevalmistus - Enn 
2) Kalurite toetusmeede – Tõnu, Kristjan 
3) Üldkoosolekuks ettevalmistus 
4) Kai remont 
5) Muud jooksvad küsimused 

 
 

1) Lastelaagrite ettevalmistus 
1) Ajalehekuulutuse tekst on ettevalmistatud. Harku Valla Teatajasse paneb Kristjan. 
2) Lastelaagrite koostööparneritega on läbi räägitud. Teder Reisid - hind on tõusnud; 

Osvald Teenused – hind jääb eelmise aasta tasemele. 
Ettepanek: Tõsta laagri hind 70 EUR-le, selle sisse jääb ka OMYC särk, mille saavad 
lapsed laagri lõpul. Laager jääb kasumisse kui kahes vahetuses osaleb vähemalt 50 
last. 

3) Muu. Purjede all on praegu 5 last. Kahele lapsele ostetakse paat vanemate poolt. 
Juunis tuleksid nad Tilgu`sse treeningutega üle kui saadakse valmis ellingud ja laste 
slip. Oleks vaja leida sponsoreid, kes aitaksid lastele purjekaid muretseda. 
Ettepanek: kui tulevad treeningutele noorliikmed, kes kasvavad antud vanusegrupist 
välja, siis võiksid nad anda oma paatide esmaostuõiguse OMYC liikmetele. 

      4) Treenerite leidmine. Kandidaatidega on rääkinud Tõnu Pomerants. On võetud       
mõtlemisaeg. 

 
 

 
Otsustati: Kinnitada lastelaagris osalemise hinnaks 70 eurot. 
 
 
 

2) Kalurite toetusmeede – Tõnu, Kristjan 
Tegeleb vald. Kinnitused on saadetud. 
Esialgsete plaanide kohaselt saab elling ja soojak valmis 01.06.2012. 
 
Ettepanek: Tuleks teha põhikirja muudatus, et OMYC tegevus oleks selgemalt seotud 
kaluritega. 
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3) Üldkoosolekuks ettevalmistus 
 

Otsustati: 
 Teha üldkoosolekule ettepanek jätta liikmemaks, sisseastumismaks ja parkla 
teenustasu samaks. 
 
 

4) Kai remont. 
Kristjanile lubati vallast, et mingi rahaline toetus leitakse kai remondiks ning rannaala ja 
parkla laienduseks. 
Tuleb võtta hinnapakkumised ja teha kalkulatsioonid tööde osas, mida saab teha oma 
jõududega. 

 
 

5) Muud jooksvad küsimused 
Otsustati: 

a) Võtta OMYC liikmeks vastu Jaanus Hunt 
b) Teha hoogtööpäevak 28.04. Kutse anda edasi üldkoosolekul. Aarne teeb kindlaks 

millised tööd tuleb teha ja millised tööriistad tuleks kaasa võtta. Hoogtööpäeval teha 
ära eeltööd mis on vajalikud, et Harku vald saaks alustada PRIA –le esitatud töödega. 
Hoogtööpäevaku organiseeriad – Aarne ja Tõnu 

c) Kontrollida üle OMYC liikmete kontaktandmed – Armin ja Kaja 
 
 
 
__________________    Kristjan Boberg – kommodoor 
 
 
__________________    Armin Mutle – asekommodoor 
 
 
__________________    Tõnu Pometants – asekommoodor 
 
 
__________________    Enn Tammaru – juhatuse liige 
 
 
__________________    Sven Sulga – juhatuse liige 
 
 
__________________    Erkki Vihula – juhatuse liige 
 
 
 
Järgmine juhatuse koosolek toimub 02.04 kell 17.00 
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