
Tabasalus         31.10.2009. 

Otemarina Jahtklubi (OMYC)  Tabasalu Ühisgümnaasiumis 
31.10.2009. toimunud üldkoosoleku  p r o t o k o l l 

Koosolek kuulutati avatuks kell 11:35 

OMYC liikmeid seisuga 31.10.2009.  68; kohal oli 27 liiget; liikmed esitasid 9 kehtivat 
volitust hääletuste läbiviimiseks. Ühehäälse hääletamise korral lugeda 36 poolthäält. 
Otsuste langetamiseks vaja 50%+1 hääl s.o. 34+1 = 35 häält. 

Koososleku juhatajaks valiti OMYC asekommodoor Enn Tammaru - ühehäälselt 

Koosoleku protokollijaks valiti OMYC liige Kristjan Boberg             -  ühehäälselt 

Valiti 3 liikmeline häältelugemiskomisjon: 

1. Evelyn Alamets 

2. Heikki Sibul  

3. Heikki Vihula 

Häältelugemiskomisjoni koosseis kinnitati                                            - ühehäälselt  

I Esitati üldkoosoleku päevakord: 

1. Asekommodooride ettekanded 1. Hooajal tehtust 

2. Revisjonikomisjoni vahearuanne 

3. Harku Vallavalitsuse esinduse informatsioon Tilgu sadamaga seonduvast 

4. Kommodoor Rasmus Hirtentreu avalduse arutelu 

5. Juhatuse uue liikme valimine  

6. OMYC kommodoori valimine  

7. Kommodoori ja asekommodooride ning klubi liikmete nägemused 2. Hooaja 
põhilistest probleemidest ja nende lahendusvõimalustest 

8. Muud küsimused  

Päevakord kinnitati                          - ühehäälselt 
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II Esitati  üldkoosoleku kodukord : 

1. Ettekande pikkus  3-5 minutit 

2. Kordusettekanne   1-2 minutit 

3. Repliik                    30 sekundit 

4. Töötada järjest      1 tund 30 minutit 

5. Vajaduse teha vaheaeg  15 minutit 

 

Kodukord kinnitati                             - ühehäälselt 

III Asekommodooride sõnavõtud 

1. Sõnavõtt  asekommodoor  Enn Tammaru , sõnavõtu sisu : 

1.1. Minu kohustusteks juhatuse liikmena heraldikatoimkonna juhtimine ja 
laste- ning noortetöö organiseerimine  

1.2. Heraldikatoimkonna eestvedamisel on valminud  

1.2.1. Klubi lipp 

1.2.2. Klubi vimpel 

1.2.3. Klubi laualipp 

1.2.4. Klubi rinnamärk ( märki kasutatud klubi särgi ning lastelaagri T-särgi 
kujundamisel ) 

     Kavandamisel on klubi mütsi kokordi ja klubi pintsaku taskuembleemi kavandid 
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1.3. Laste – ja noortetöö edendamiseks korraldas OMYC juhatus koos Rein 
Ottosoni Purjespordikooliga 2009 aasta suvel kaks lastelaagrit . 

1.3.1. 06.-12. juuli   -osales    16 last 

1.3.2. 03.-09.august – osales  22 last 

1.3.3. Alates septembrist treenivad 36-st laagris alustanud lapsest 23 last kaks korda 
nädalas Tabasalu Spordikompleksis . ÜKE ja ujumise treeningutel 

1.3.4. Eesmärk on viia lapsed juba 2010 aasta suvel osalema „Kuldseekli“ võistlustele. 
Laste füüsiline vorm on, juba suvel lastelaagrites veendusin selles , teiste klubide 
laste võimetega võrreldav. 2009. Aasta Kuldseekli krossijooksu võitja läbis 600 
meetrit ajaga 1.42, meie lapsed jooksid esimesel kehaliste võimete kontroll-
jooksul ajaga 1.30. Kuldseekli võistluste võitja läbis ujudes 50 m ajaga 37 sek. . 
Meie lapsed tõestasid suvel laagris oma väga head ujumisoskust . Novembris 
teeme ka ujumises esimese kontrollvõistluse. Lamades istesse tõusil olid 
parimate tulemused poistel 100 korda ja tüdrukutel 70 korda. Lamade käte 
kõverdamise vastavalt 27 ja 30 korda.  

1.3.5. 14.novembrist alustame laste purjetamise alase teoreetilise koolitusega. 
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2. Sõnavõtt asekommodoor  Raul Boberg, sõnavõtu sisu: 

2.1. Minu juhtida majandustoimkond. Toimkond on esimesel hoojal korraldanud 
alljärgnevad tööd: 

2.1.1. Lautri ja slipi korrastustööd 

2.1.2. Muuli kindlustustööd 

2.1.3. Ehitanud piirdeaia  

2.1.4. Ehitanud välja elektriühenduse, valla abil,  olmevee kaevu ning veesüsteemi 

2.1.5. Muretsenud valvesoojaku ja korraldanud valveteenuse 

2.1.6. Korraldanud lautriga külgneva rannaala ettevalmistuse suvehooajaks  

2.1.7. Korraldanud lautriga külgneva rannaala hoolduse; leping Harku 
Vallavalitsusega 

2.1.8. Korraldanud elektroonse valvesüsteemi väljaehitamise ning sõlminud lepingu 
valve korraldamiseks 2009/2010 talveperioodiks. Klubi liikmete  abil valve 
korraldamine oleks olnud ebareaalne  

2.1.9. Mehitatud valve korraldamine 2010 aastal vajab parandamist, lepingud ja 
tööalane vastutus korrektsemaks. 

2.1.10. Järgmiseks aastaks planeerime piirdeaia ehituse jätkamist, et kogu piire oleks 
suletud ning saaksime kasutada väljaehitatud elektroonse valve süsteemi ka 
suvel 

2.1.11. Territooriumi tuleks suurendada ja eriti parklate osa 
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3. Sõnavõtt asekommodoor  Armin Mutle, sõnavõtu sisu: 

3.1. Minu tööülesandeks lõppenud hooajal oli raha asjade silma peal hoidmine. 
Juhatuse vaoshoidmine kui plaanid läksid liiga lennukateks. Raske oli esimesel 
aastal prognooside koostamine sest eelnev teenuste müüplaneerimise baas puudus.  

3.1.1. Tulud. 

3.1.1.1. Sisseastumis – ja liikmemaksud    195 000 EEK 

3.1.1.2. Teenuste müük Tilgu sadamas      42 080 EEK 

3.1.1.3. Tilgu rannaala koristustööd       45 000 EEK 

3.1.1.4. Lastelaagrite kasum          1 866 EEK  

KOKKU :  283 946 EEK 

     Annetusi klubile esimesel hooajal ei tehtud  

3.1.2. Kulud 

3.1.2.1. Investeeringud lautrialale 

 ( piire,soojak,insenervõrgud,slipitee +heakord)   90 652 EEK 

3.1.2.2. Valvurite ja lautrikapteni töötasud    190 738 EEK 

3.1.2.3. Muud kulud       24 185 EEK 

S.H. Kodulehekülje kujundamine      7 500 EEK 

    EJL liikmemaks      6 000 EEK 

  Klubi lipp ja vimplid      5 222 EEK 

                        WC rent ;ruumide rent     4 602 EEK 

  Muud pisikulud      861 EEK 

       KOKKU :   305 575  EEK  

Klubi juhatus töötas ühiskondlikel alustel tasuta . Tänan ka kõiki liikmeid kes tegid 
annetusi . Klubi sai nii oma rahalisi kulutusi vähendada ehitusmaterjalide ja inventari 
näol. 
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Tulevaste perioodide kulud . Raul Boberg juba kõneles sellest, et juhatus otsustas mitte 
koormata klubiliimeid valvamisega (kuigi liikmeskond oli ka selleks valmis) ja rajas 
elektroonse valvesüsteemi. Seadmed on välja ostetavad ja võimaldavad valvet korraldada 
ka eeloleval suveperioodil. Oma põhitöö kõrval oleks öine valvamine häirinud kindlasti 
töötavate liikmete põhitööd ja ka potensiaalsed ründajad oleksid ära tabanud, et valve vaid 
öösel s.t. rünnata tuleb päeval. 

EELOLEVATE PERIOODIDE KULUD : 

Valve seadmete hind        23 000  EEK 

Valvekulud           4 800  EEK 

2009  tulude kulude vahe      19 629   EEK  

                     KOKKU VAJA :  47 429   EEK 

Selle augu täitmiseks näen ühte võimalust. Kui otsustame üldkoosoleku jooksul 
kokkuleppeni 2010 aasta liikmemaksu osas siis pöördub juhatus liikmete poole palvega, 
võimalusel tasuda liikmemaks veel sel aastal, et saaksime tasuda valvega seotud kulutuste 
eest . Luues nii meie varade säilimiseks vajalikud tingimused. 

IV  Sõnavõtt OMYC revisjonikomisjoni esinaiselt   Evelyn Alamets, sõnavõtu sisu: 

4. Revisjonikomisjon kavandas töö kahes valdkonnas  

4.1.1. Kontrollisime juhatuse töö korraldamist protokollide analüüsi kaudu  

4.1.1.1. Puudub esimese asutamiskoosoleku protokoll. Seda me palume juhatuselt nii 
kiiresti kui võimalik 

4.1.1.2. Kommodoor kirjutas lahkumisavalduse juba juuni kuu alguses . Miks 
viivitati üldkoosoleku kokkukutsumisega hooaja lõpuni. Aeg oli pikk – 
asekommodoorid kül juhtisid klubi. Oleks pidanud kommodoori valimised 
korraldama siiski juba suve. 

4.1.2. Kavandasime majandustegevuse seire. Selle analüüsi kavandasime jaanuarisse 
2010, sest majandusaasta lõpeb 2009 aasta detsembriga  
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V  Harku Vallavalitsuse, vallavanema Kaupo Rätseppa ja Sulev Roosi informatsioon: 

5. Sulev Roos:                                                                                                                                   
Nüüd on siis käes pidulik moment, minu käes on 8. Oktoobril 2009. Aastal 
kinnitatud Tilgu sadama KSH aruanne. Heakskiit on antud keskonnateenistuse 
poolt ja . 3.novembril, nii nagu Te teate ja olete lehest lugenud, toimub Tilgu 
sadama eskiislahenduse arutelu Harku Vallavalitsuses. See on juba varem tehtud, 
miskipärast ma seda protokolli ei leia ja seetõttu on vaja see uuesti korraldada. Siis 
võib selle asjaga edasi minna. Selles aruandes on üks aga. Heakskiit on antud sellele 
lahendusele tingimusel, et jälgitakse seda printsiipi, et Tilgu sadamale juurdepääs  
saab toimuma seda teed mööda millest AS Karumaa ei taha kuuldagi.   Õnnestus 
saada selline eskiis. See on esialgne pilt – muul oli pööratud välja – vana tsaariaegne 
muuli jalam jäi akvatooriumi sisse. Uus pilt on erinev sellest - erinevus on selles, et 
muul on pööratud olemasoleva  muulijala  peale. Juurdepääs Tilgu sadamale on 
planeeritud ülevalt. Selle Tilgu teega, paljud teist viibisid Sisekait-seakadeemia  
KSH arutelul, oli põhiline löömine. Need koormused millised tulevad seoses Tilgu 
sadamaga ei ole määravad aga need koormused millised tulevad seoses Sisekaitse 
Akadeemiaga on suured. Nüüd on välja töötatud selline lahendus, et tee tuleb klindi 
alt ülesse ja vanale raudteetammile tuleb kergliiklustee, mis suundub vanasse 
sõjasadamasse. 03.11.2009. 16-00 saate kõik arutelul osaleda, olete kõik palutud. 
Sadamas on 88 kohta. Asjade liikumisest veel niipalju, et koos Aarne Mandrega 
oleme astunud samme sadama Veeteedeametis arvelevõtmiseks. Meie eesmärk on 
sadam sellisel kujul registrisse kanda, et poleks mitte uue sadama ehitamise vaid 
vana sadama rekonstrueerimisega, eks seal tuleb korduvalt käia, paneme paberid 
kokku, et selle aasta sees sadam arvele võtta. Kas sellisel kujul lautril osutatavad 
teenused loetakse sadama teenusteks sellest oleneb palju. Kui nõutakse, teenuste 
osutamiseks, ohuplaane ja muud siis tuleb uus pakett kokku panna. 

6.  Küsimused ja vastused: 

1. Raul Boberg:   Kui piiravad on need kinnitatud KSH tingimused tulevikus 
sadama tegelikul projekteerimisel ja tööjooniste tasemel projekteerimisel? 

Vastus: Siin on mindud nii kaugele kui saab. Samm edasi ja kõik oleks seiskunud. 

2. Armin Mutle: Kas KSH on tehtud sellele sadamakujule, milline on tahvlil või 
sellele sadamakujule milline esitati esimese variandina? 

Vastus: Tehtud on selle variandile mis tahvlil, sellel variandile millise esitasin 
esimesena ja ka „0“ variandile. 
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3. Armin Mutle: Kuna KSH teostati variantlahendusele milline erineb 
detailplaneeringu lähteülesandest kas siis edaspidi, kui joonised pannakse lauale,  
ei muutu see, kinnitatud, KSH õigustühiseks?                                                 

Vastus: kuna KSH tingimuste koostamisel võrreldi Stuudio Beeta, siin esitatud 
ning „0“ – varianti siis sellist lahkheli ei ole.  

4. Kupo Rätseppa: Kas nüüd saab siis esitada detailplaneeringu avalikustada. 

Vastus: Ei veel – kui detailplaneeringu eskiis 03.11.09. avalikustatakse siis saadakse 
ettepanekud ning nende ettepanekute alusel koostatakse detailplaneering ja 
veebruaris on reaalne esitada see avalikkusele aruteluks. 

5. Aadu Kana:  Kas Stuudio Beeta variandi kohta on võetud seisukoht. Kas ka 
Stuudio Beeta variantlahendus oleks vastuvõetav, või täiesti eitav.  

Vastus: Stuudio Beeta variant halvendab olukorda rohkem kui see – kinnitatud 
variant. Mitmetes aspektides, lainetus, hoovused jm.  on mõjud halvemad  kui 
esitatud variandil. 

6.Hillar  Luukas: juulist tuli nüüd uus sadamaseadus, see puudutab sadamate 
registreerimist. Enam ei ole vaja passe. Väike sadam on selline eriline sadam. Tilgu 
sadam on õige vormistada väikesadamaks. Kas veeteede amet aktsepteerib Tilgu 
sadama akvatooriumi koordinaate. 

Vastus : ma just rääkisin sellest, et pass peab ikkagi olema. Registrisse kandmiseks 
Veeteeedeamet koordinaate aktsepteerib, see on kooskõlastatud aga akvatooriumi 
määrab siiski Eesti Vabariigi Valitsus.  

7. Hillar Luukas: Kas Harku Vallavalitsus on võtnud ühendust Väikesadamate 
Liiduga – selle kaudu on võimalik saada toetusi sadama arenguks?                   
Vastus: nendega on pidev vestlus olnud aga enne kui küsime abi peame teadma , 
mida me tahame. Enne kui seda ei ole ei ole mõtet sooja õhku välja ajada. 

8. Hillar Luukas: kas OMYC saab kaasa aidata sadama registrisse vormistamisel? 
Vastus:  Kes Töötab Veeteede ametis, palun käsi püsti? Kui töötaks – saaks. Kui ei 
tööta siis ei saa. Üks mees Harku vallas on kes seal töötab ja teda kasutame. 

9. Raul Boberg: repliik > me mitte ei saa vaid peame Tilgu sadama asjades abis olema. 
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10. Armin Mutle: esitan küsimuse kui AS Karumaa esindaja. Kui projekteerimise 
käigus selgub, et see lahendus on siiski küürakas ja selle lahenduse järele ehitades 
me ei saaks head sadamat. Kas vald on mõelnud selle peale, kuidas selle lahenduse 
väljatöötaja käest saada kätte kompensatsioon kõige selle tarvis, mis siis otsast peale 
hakkab? Kui KSH antud sadama sellisele lahendusele siis puudub meil ekspertide 
hinnang selle kohta kui hüdrotehniliselt turvaline see sadam on. Kuidas selliselt 
avatud sadam toimib, kas juhtub see, et see sadam kantakse paari aastaga hoovuste 
poolt täis? Korson muidugi väidab, et kõik on O.K. ja midagi ei juhtu. Kui asi 
valmis tehakse ja kolme aasta pärast sadam ei toimi. Korson deklareerib, et meie 
vastutame 40 000 EEK –i ulatuses ja peale selle on meil kuum ja pliiats. Kes on siis 
see kes paneb oma vastutuse ja kulude katteks oma varad mängu? Enne kui minna 
asjaga edasi tuleks vallal tellida siiski ekspertiis, et asi on toimiv. Oleme seda 
seisukohta ka varem väljendanud. Eestis on selliseid eksperte kes võiks sellise 
hinnangu koostada ja näidata selle sadama nõrgad kohad. Palun minu seisukoht 
protokollida –AS Karumaa esitab siin oma eriarvamuse aga mitte seetõttu, et talle ei 
meeldi selline sadam.                                                                                                 
Vastus: Niipalju kui on eksperte niipalju on ka eriarvamusi. Keegi kindlasti leiab, et 
selline sadam ei kõlba kuhulegi – selles olen 100% veendunud. Teine asi – soovitan 
seda tööd põhjalikult vaadata. Selles töös on  kõik lahendatud. Kui keegi leiab, et see 
lahendus on valesti tehtud siis Harku vald ei tee takistusi, et teete täiendavad 
uuringud selle kohta. Harku vald sellist uuringut ei telli sest praegu puuduvad meil 
kahtlustused. Me oleme 27 aastat tegelenud ja kellegi huvid on taas ja taas asja nulli 
tagasi pööranud. Teeme midagi ära – muidu ei juhtu siin mitte midagi. 

11. Enn Tammaru: Saan aru, et Harku vald soovib Tilgu sadama ehituse 
finantseerimise lahendada enne 2013 aastat. Meie soovime lastega treeningtööd 
merel alustada juba 2010 aasta suvest. 2009 aastal sõlmitud lepingu alusel saime 
tegutseda maal, maale omasime õigust ka rajatiste paigaldamiseks. Vald alustab 
tegevust sadama projekteerimisega  OMYC – l on aga vaja teha töid vana lautri 
täiendamiseks. Kas need asjad mida vajame lastega töö alustamiseks lubab vald 
meil sinna teha enne kui alustatakse suure sadama ehitusega – ujuvslipp, slipitee, 
elling jm. ?            
Vastu: Mina kirjutasin eile Harku valla 2010 aasta tegevuskavasse sisse numbrid 
millised vajalikud järgmisel aastal põhiprojekti koostamiseks. Seda tööd – 
põhiprojekti ei tehta ühe aastaga – töö maht on üüratu. Töö tehakse riigihanke 
kaudu ca 600 000 EEK-i. Tuleval aastal võite seal kindlasti tegutseda. 

Reaalselt alustatakse tegevustega talvel 2010 / 2011. Peeter I  ehitas ka sadamaid 
talvel mitte aga suvel.          
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12. Enn Tammaru: täiendav küsimus. Korrake palun veelkord – kas me võime seal 
OMYC-ga tegutseda – eesmärgiga kasvatada Suure sadama kasutajaid – ka vette 
rajatisi ehitades? Vastus : vette ehitamise eest olen mina 2 korda trahvi maksnud – 
seda ma lubada ei saa. Samas pöördun aga OMYC poole palvega – leidke koht kuhu 
ladustada Tabasalu keskuse ehitustegevuse ja teede ehitusega seotud 
täitematerjalide ladustamiseks, et seda tasuta saadavat materjali kasutada hiljem 
sadama ehituseks. 

13. 3. Novembril paluti kõiki asjast huvitatuid Harku Vallavalitsuse saali, et esitada 
konkreetseid küsimusi eskiisprojekti koostajale.      

VI  OMYC kommodoori Rasmus Hirtentreu avalduse arutelu. 

Sõna sai Rasmus Hirtentreu. Kaitseväes teenides klubi juhtida on võimatu. See oligi 
ajendiks avalduse esitamisele. Soovin, et klubis asjad liiguks ja et klubi juhiks selleks 
sobiv mees. Mul on hea meel, et mind klubi asutamise tegemiste juurde veeti, olen 
saanud suure kogemuse.            
Tulen langetada otsus – kas valimised viiakse läbi avaliku või sallajase hääletamise 
kaudu.  

Saalist tehti ettepanek viia hääletused läbi avaliku hääletamise teel.  

Pandi hääletamisele 1: avalik hääletamine - hääletati üksmeelselt poolt. 

Viidi läbi hääletamine: Kes on selle poolt, et rahuldada Rasmus Hirtentreu avaldus 
OMYC kommodoori ametist tagasi astumise kohta seoses teenimisega Eesti Vabariigi 
Kaitseväes. 

Hääletamistulemus:  avaldus rahuldada – hääletati üksmeelselt  37 poolthäält 

VII  OMYC juhatuse liikme valimine  

OMYC juhatuse liikme kandidaatideks nimetati:  Kristjan Boberg; Veiko Toomlaid  

      Nimekiri suleti: 

 Kristjan Boberg esitles end ja esitas nägemuse klubi edaspidisest tegevusest.                 

( lisatud kirjalikult )   

Veiko Toomlaid esitas taotluse tema kandidatuur kustutamiseks nimekirjaks, tahab 
end pühendada revisjonikomisjoni tööle. 

Hääletati. Kas rahuldada Veiko Toomlaidi taotlus kandidatuuri taandamisest. 

Hääletati – rahuldada taotlus – ühehäälselt 37 häält  
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Hääletada – valida OMYC juhatuse liikmeks valida Kristjan Boberg  

Hääletustulemus  - hääletati üksmeelselt 37 poolthäält 

      VIII OMYC kommodoori valimised  

Juhatuse nimel tegi Enn Tammaru ettepaneku: valida kommodooriks Kristjan 
Boberg 

Hääletati   - hääletati üksmeelselt  37 poolthäält 

 

     IX  2009 / 2010 HOOAJA  PLAANIDEST 

1. Raul Bober                                                                                                         
1.1. esimene kohustus tihe koostöö Harku Vallavalisusega Tilgu sadama 
väikesadamaks vormistamisel 

1.2. pikendada olemasolevat muuli ca 20 – 25 meetrit tuulteolukorra 
parandamiseks; kabasiteedi suurendamiseks   

1.3. saada luba ajutise teenustepaviljoni rajamiseks (söök, jook jm. ) 

1.4. käimlate püstitamine randa  

1.5. ranna parkla suurendamine 

1.6. ujuvslipp lastele  

1.7 slipitee ja elling 

1.8. lauad –pingid randa  

Kutsun kõiki klubiliikmeid klubi asjades kaasa mõtlema ja – tegutsema 
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2. Armin Mutle  

2.1. Esimesena tõstan ülesse küsimuse tänase vallavanema ja loodetavalt ka 
jätkava vallavanema Kaupo Rätseppa ees. Täna avalikkustatud Harku valla 
üldplaneeringus ei ole Tilgu sadama-alaga piirnev rannaala fikseeritud üldkasu-
tatava rannana. Kas see on viga või taotluslik? Seni on tehtud investeeringuid. 
Kas OMYC peaks võtma initsiatiivi. Ala külastatakse ja kasutatakse 
üliaktiivselt. 

Vastus: avalik rand seab väga kõrgeid nõudeid – vetelpääste jm. Kui asi edeneb 
siis tuleme asja juurde taas. Täna ei kavandata avalikuks rannaks. 

3. Enn Tammaru 

1. Olen asunud ette valmistama OMYC ja Rein Ottosoni Purjespordikooli 
vahelist lepingut. Selleks, et täita meile antud lepingulist kohustust ja 
alustada 2010 aasta juunis laste treenimist merel tuleb luua minimaalsedki 
tingimused: 

a. Ujuvslipp, et suhteliselt kallid svertpaadid ( OPTIMIST ca 20 000 
EEK-i ) sadu kordi suve jooksul vette ja taas kaldale sõites terveks 
jääks. 

b. Slipitee  jahtklubi territooriumini  

c. Elling > ca 20 svertpaadi säilitamiseks. 

d. Enn Tammaru avaldus. Annetan OMYC – le  õppeklassi materjalid 
summas 17 300 EEK-i ja palus õppeklassi klubi varade hulka arvata 
ja valvata kui klubi vara.  

 

 X  Muud küsimused  

Sõna sai Raul Boberg. Tegi ettepaneku kinnitada 2010 aasta liikmemaksuks 1500 
EEK 

Veiko Toomlaid tegi klubi liikmena ja revisjoni komisjoni liikmena ettepaneku 
aastamaksu küsimust mitte arutada. Samas anda klubiliikmetele edasi palve 
summas 1000 EEK-i esimesel võimalusel aastamaks tasuda, et luua võimalus klubi 
tegevuse jätkamiseks raskes majandusolukorras, 
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Sõna sai Enn Tammaru. Tõi tervitused 23-lt laupäeva hommikul üldkehalise 
ettevalömistuse treeningul olnud lapselt ja edastas nende palve astuda hiljemalt 
01.06.2010. OMYC noorliikmeks ja kinnitada nende emmed ja issid OMYC 
pereliikmeteks. 

 

Koosolek lõppes 13-15 

Koosoleku läbiviimise kohta pretensioone ei esitatud  

 

Koosoleku juhataja     Enn Tammaru 

 

Koosoleku protokollija     Kristjan Boberg 


