Tabasalus

09.12.08.
Projekt

OTEMARINA JAHTKLUBI TÖÖPLAAN 2009 AASTAKS

1. JAANUAR
a. Aasta tööplaani kinnitamine
b. Klubi registreerimine EJL liikmesklubiks
c. MTÜ OTEMARINA Jahtklubi kandmine MTÜ registrisse
d. Kohtumine Harku Vallavalitsusega – Tilgu sadama hetkeseisust ??
e. Töökomisjonide moodustamine ja töösse rakendamine
f. Klubi sümboolika kavandite väljatöötamine
g. Klubi sadamarajatiste kavandi lõplik koostamine
h. Jahtklubi hoonestuse kavandi lõplik koostamine
i. Harku valla kooskõlastuse saamine jahtklubi reaalse tegevuse alustamiseks
Tilgu sadama territooriumil ; tegevuse legaliseerimine inspektsioonides .
2. VEEBRUAR
a. 2009. Aasta aastaeelarve koostamine ja kinnitamine üldkoosolekul
b. Sadamarajatiste projektide koostamine
c. Jahtklubi hoonestuse projekti koostamine
d. Vajalike rajatiste ja hoonestuse finantseerimise lahendamine
3. MÄRTS
a. Sadamarajatiste hinnapakkumiste kogumine ja kooskõlastamine
b. Jahtklubi hoonestuse hinnapakkumiste kogumine ja kooskõlastamine
c. Jahtklubi sümboolika kooskõlastamine klubi liikmeskonnaga , vallaga ja
sümboolika tellimuste vormistamine

d. Jahtklubi tegevuse avalikustamine ja liikmeskonna laiendamine

4. APRILL
a. Sadamarajatiste ehituse ettevalmistamine
b. Jahtklubi hoonestuse ehituse ettevalmistamine
c. Esimene ühisüritus sadama territooriumil – korrastustalgud
d. Ühine maituli 30.04. – 01.05. ööl ( pereüritus )
5. MAI
a. Sadama ehituskuu
b. Jahtklubi püstitamise kuu
c. ROPP – noorliikmete värbamine ( 30 tüdrukut – poissi )
d. Jahtklubi avürituse ( 07.06.09. – 12-00 ) plaani koostamine ja ettevalmistused
6. JUUNI
a. OTEMARINA JAHTKLUBI AVMISPIDUSTUSED 07.06.09. 12-00
b. Rein Ottosoni Purjespordikooli tegevuse alustamine ( 07.06.09. )
c. Ühine jaaniöö Tilgu sadamas 24.06.09. 21.-00 ( pereüritus)
7. JUULI
a. „ OTEMARINA JETT „

Jetisektsiooni esimene võistlus Tilgus

b. „ OTEMARINA LEND „

Lauasektsiooni esimene show ( P.Kõlariga )

c. „ P.P. nimelise T.T. – ESIMENE TOOP „

( pereüritus )

8. AUGUST
a. „ OTEMARINA SOOJAD LESTAD „

- Suitsukoja avamine
Kalurite sektsiooni avaüritus

b. „ OTEMARINA VÄHIÕHTU „

- P.P. nimelise T.T. firmaüritus

c.

- külla Tõnu Kaljustele

„ TILGUST NAISSAARELE „

(pereüritus )

9. SEPTEMBER
a. „OTEMARINA VIGUR „
b. ???
c. ???
10. OKTOOBER
a. Sadama ettevalmistamine talveperioodik
b. ROPP kooliaasta lõpuüritus
c.
11. NOVEMBER
a. Aasta koosolek

-juhatus

b. 2010 tööplaani koostamine

-juhatus

12. DETSEMBER
a. JÕULUD OTEMARINAS

( pereüritus)

