
MTÜ OTEMARINA JAHTKLUBI TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMIS 14.04.2011 
TOIMUNUD ÜLDKOOSOLEKU PROTOLOLL  
 
Koosolek kuulutati avatuks kell 19.00 
 
OMYC hääleõiguslikke liikmeid on seisuga 14.04.2011.a 63; kohal oli 21 liiget; lisaks 
esitasid liikmed 16 kehtivat volitust hääletuste läbiviimiseks. Ühehäälse hääletamise korral 
lugeda 37 poolthäält. Otsuste langetamiseks vaja 50%+1 häält s.o. 19+1 = 20 häält. 
 
Koososleku juhatajaks valiti OMYC asekommodoor Enn Tammaru  - 
ühehäälselt 
Koosoleku protokollijaks valiti Kaja Põldes   - ühehäälselt 
 
 

Esitati üldkoosoleku päevakord: 
 

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine 
2. 2011.a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine 
3. Hooaja liikmemaksumäära ja tasumistähtaja kinnitamine 
4. Küsimustele vastamine. 

 
 

1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine 
 

Revisjonikomisjoni aruanne – Tauri Purkas 
Revisjoni käigus kontrolliti ühingu juhtdokumente ja raamatupidamist. 
Raamatupidamise revideerimise käigus kontrolliti: 
a) 2010majandusaast aruannet ning selle vastavust kehtivale seadusandlusele ning heale 

raamatupidamistavale; 
b) raamatupidamise vastavust algdokumentidele; 
c) sularahatehingute õigsust; 
d) majandustegevust ja selle finantseerimist; 
e) aruandekohustuslike isikute käsutuses olevate summade väljaandmise, vahendite ja 

aruandluse õigsust. 
 
Revisjoni tulemus: 

- ühingu asjaajamine ja raamatupidamine vastab Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele; 
- ühingu raamatupidamine on korrektne ja ülevaatlik; 
- leiti maksuarvestuses puudujääke, mille tulemusena oli arvestatud enam 

tööjõukulusid. Käesolevaks hetkeks puudused kõrvaldatud. 
 
Juhtdokumentide revideerimise käigus kontrolliti: 

a) üld-ja juhatuse koosolekute otsuste vastavust seadustele, õiguslikkust ja vastavust 
ühingu liikmete huvidele ja ühingu eesmärkidele; 

b) üld-ja juhatuse koosolekute protokolli vormi vastavust nõuetele ja nende 
allkirjastamist; 

c) üldkoosoleku otsuste täitmist; 
d) ühingu liikmeks vastuvõtmise- ja väljaarvemise korda ja sellest kinnipidamist; 
e) ühingu liikmete arvestuse pidamist; 



f) ühingu liikmete ja teiste isikute avalduste ja kaebuste arvestust ning nende 
lahendamist; 

g) ühingu üld- ja juhatuse koosolekute protokollide arvestamise ja hoidmise korda; 
h) üld- ja juhatuse koosolekute otsuste ja korralduste teavitamist ühingu liikmetele ja 

teistele asjahuvilistele. 
 
Revisjoni tulemus: 

- juhatus on võtnud täitmisele järgmised revisjonikomisjoni ettepanekud: 
○ viinud sisse dokumentide ja protokollide registri; 
○ juhatuse protokollid on kättesaadavad ühingu kodulehel klubiliikmetele; 

- kodulehel on käivitatud foorum piiratud juurdepääsuga ainult klubiliikmetele; 
- revideerimise ajaks esitati ühingu 2010 aasta eelarve ja 2011 aasta eelarve projekt; 

 
Majandustegevuse õiguslike aluste ja sihipärasuse revideerimise käigus kontrolliti: 
a) lepingute sõlmimise ja lõpetamise vastavust seadustele ning lepingute täitmist; 
b) ühingu juhtimis-, majandus- ja muude kulude õigustatust ja sihipärasust. 

 
Revisjoni tulemus: 

- 2009 aastal oli 4 töölepingut sõlmitud suulisel kokkuleppel; 
- 2010.a. muudatused äriregistris seisuga 07.04.2011.a. tegemata; 
- töötasude väljamaksetega on pidevalt hilinetud; 
- põhitegevusega mitteseotud kulud (töötasud) moodustavad liiga suure osa kuludest, 

võrreldes põhitegevuse kuludega; 
- tagati Tilgu sadama alal paikneva lautri territooriumi korrashoid; 
- korraldati suvine lastelaager purjetamishuvilistele lastele; 
- talveperioodil korraldati laste üldfüüsilise ja purjetamise algteadmiste koordineerimine 

TÜG ruumides. 
 
Kokkuvõtteks: 
Revisjonikomisjon leiab, et ühingu juhatus on teinud head tööd lastega purjetamist 
edendavate ürituste korraldamisel. Liikmete kaasamisel erinevate tegevuste ja ürituste 
korraldamisel ei oldud eriti aktiivsed. 
Ühingu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise korrast on kinnipeetud ning ühingu liikmete 
nimekirja uuendatakse regulaarselt. 
Ühingu majandustegevuse koordineerimine ja juhtimistegevus on rahuldav. 
Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne 
on korrektne ja kooskõlas hea raamatupidamistavaga. 
 
Ettepanekud juhatusele: 

1. Kõik kokkulepped, millega kaasneb finantskohustus sõlmida kirjalikult; 
2. Sularahatehingute tuua pearaamatus välja täpne kulu ja periood; 
3. Vähendada kassast väljamakseid miinimumini 
4. Sõlmida Karumaa AS-ga prügiveo kokkulepe; 
5. Töötada välja ettepanekud mitte põhitegevusega seotud kulude vähendamiseks ja 

põhieesmärkidele suunatud finantseerimiste suurendamiseks. 
 
 
 
 
 



Juhatuse selgitused revisjonikomisjoni tähelepanekutele ja ettepanekutele: 
 
1) Põhjus miks hilines 2010 a. eelarve tegemine  ja lühem hooaeg – ei olnud selge 

vallapoolne rahastamine. Kui kulud ei ole tuludega kaetud, siis ei ole põhjendatud ka 
tegevusega alustada. Praegu on rannakoristusleping 3-ks aastaks (kuni 01.10.2012) 

2) Võrreldes 2009.aasta hooajaga vähendati juba tunduvalt tööjõu kulusid kuna 
paigaldati        elektrooniline valve. 2010 aasta suvel oli palgal lautri korraldaja ja üks 
valvur. Vähemaga   ei tule toime. Täielikult ei saa sissepääsu lautri alale 
automatiseerida kuna tuleb tegelda ka parkimise korraldamisega 

 
 
Revisjonikomisjon kinnitab MTÜ Otemarina Jahtklubi 2010 aasta majandusaasta 
aruande. 
 
 
 
Üldkoosolek kinnitas MTÜ Otemarina Jahtklubi 2010 aasta majandusaasta aruande. 
Poolt: 37 häält; vastu: 0 häält; erapooletuid: 0 häält. 
 
 
 

 
2. 2011.a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine 
 
2011.a. tegevuskava tutvustus – Kristjan Boberg. V.t. lisa 1. 
Lisaks: 
- koos Harku valla, Harjumaa kalurite ja Rannamõisa laevaseltsiga on esitatud taotlus 
PRIA toetuse saamiseks, mille eest saaks korrastada lautriala ja rajada mõned vajalikud 
ehitised. Dokumendid on esitatud kuid vastust veel pole. 
- esitati ka taotlus Tallinna Sadamale toetuse saamiseks. Vastus oli eitav. 
- Harku vallalt saadi tegevustoetus 2 556 EUR. 
-  infoks klubikaardi maksumus kaardi kohta 2,2 EUR (eeldab foto olemasolu). 
- seoses rannakoristuse lepinguga tuleb rajada sellel aastal 2 piknikukohta. Juhendab T. 
Pomerants. 
 
2011.a. eelarve tutvustus – Armin Mutle. V.t. lisa 2 
 
Üldkoosolek kinnitas 2011.a. tegevuskava ja eelarve. 
Poolt: 37 häält; vastu: 0 häält; erapooletuid: 0 häält. 
 
 
 
3. Hooaja liikmemaksumäära ja tasumistähtaja kinnitamine. 

Juhatuse ettepanek: 
kinnitada 2011 aasta liikmemaksuks 64 EUR ja klubisse sisseastumismaksuks 130 EUR. 
Tasumise tähtajaks 15.mai. 
 
 
 
 



Hääletamisele läksid tasumistähtajad: 
a) kogu aastamaks 64 EUR 15.maiks 
b) I poolaasta maks 32 EUR 15.maiks 

II poolaasta maks 32 EUR 30.august 
c) I poolaasta maks 32 EUR 15.maiks 

II poolaasta maks 32 EUR 15. juuniks. 
 
 
 
Üldkoosolek kinnitas 2011 aasta liikmemaksuks 64 EUR, millest I poolaasta maks 
tasutakse 15.maiks ja II poolaasta maks 15. juuniks. Sisseastumismaksuks kinnitati 
130 EUR. 
Poolt: 37 häält; vastu: 0 häält; erapooletuid: 0 häält. 
 
 
 
 
 
4. Küsimused. 
1) Küsis H. Luukas: Miks on äriregistris juhatus muutmata? 
Vastas K.Boberg: Praegu tegeletakse. 

J.Järva: Ebaõige kanne äriregistris ei muuda uue juhatuse otsuseid õigustühisteks ega 
vabasta juhatust vastutusest.Äriregistri kanne on tegelikult informatiivne. 

 
2) Küsis H.Sibul: Miks ei ole tasunud R. Ottoson 2010.a. liikmemaksu? 

Vastas E.Tammaru: Liikmemaksu võlg on üleval, vabastatud liikmemaksust ei ole. 
Erikohtlemine seoses R. Ottosoni teenetega laste tegevuse korraldamisel. 
 

     3)  Küsis H.Luukas: Miks on kai ääres korraldamatus? Üks paat seisab kai ääres ja takistab 
teisi. 

            T. Purkas: Miks on kail suvitajad? 
Vastas A.Mandre: 2011.aastal paigaldatakse kai kasutamise kord.  
 

3) Küsis H.Sibul: Miks ei ole eelmise üldkoosoleku protokolli kodulehel? 
Vastas A. Mutle: on olemas. 
 
4) Küsis H. Luukas: Kui kaugel on sadama passistamine? 

Vastas A.Mutle: Taotlus lükati tagasi kuna ei ole Tilgu sadama detailplaneeringut. 
Praegu tegeleb vald detailplaneeringuga. 

Otsustati: H.Luukas hakkab koos juhatusega sadama passistamisega tegelema. 
 

5) Küsis H. Luukas:Miks ei saa lapsed Tilgu sadamast merele? 
Vastas E.Tammaru: Lastel ei ole praegu turvaline. Põhjus on rahas. Laste merele 

minekuks on vaja kahte kaatrit ja kahte treenerit. Raha taotleti Tallinna Sadamalt. Ei 
saanud. On loodud aga võimalus laste mereleminekuks Ottosoni Purjespordikooli ja kalevi 
Jahtklubi kaudu. 

A.Mutle: kui saab PRIA toetuse, siis saab osa töid ära teha ja oleme jälle sammukese 
laste mereleminekule lähemal. 

 



6) Küsis H.Luukas: Kas ei saaks Rannamõisa Laevaseltsiga teha koostööd eriti 
lastelaagri ajal? 
Vastas A.Mutle: 2011.aasta tegevuskavas on sees. 

7) Küsis V.Toomlaid: Kui kaugel on läbirääkimised vallaga tasulisest valvuri kohast? 
Vastas A.Mutle: Vald ei finantseeri. Rahastab rannakoristust ja paigaldab rannatualeti. 
Küsimus: Kas juhatuse poolt on üldse valla volikogule taotlus tehtud? 
Vastus: Ei ole. Vallalt saadaks lisaks rannakoristusrahadele 2 556 EUR 

tegevustoetuseks, mis oli ka lagi. 
 

8) R. Hirtentreu tegi ettepaneku muuta klubi nime Tilgus Sadama Jahtklubiks. Ei võetud 
arutlusele. 

 
 
 

 

Koosoleku lõpp 
Koosolek lõppes kell  20:30 
Koosoleku läbiviimise kohta pretensioone ei esitatud  
 
 
Koosoleku juhataja     Enn Tammaru  
 
 
 
Koosoleku protokollija     Kaja Põldes 

 
 
 

 
 
 
 


