
MTÜ Otemarina Jahtklubi 26.08.2013 toimunud üldkoosoleku protokoll. 
 
 
Koosolek kuulutati avatuks kell 19.00 
 
OMYC hääleõiguslikke liikmeid on seisuga 26.08.2013.a 74; kohal oli 27 liiget; lisaks 
esitasid liikmed 23 kehtivat volitust hääletuste läbiviimiseks. Ühehäälse hääletamise korral 
lugeda 50 poolthäält. Otsuste langetamiseks vaja 50%+1 häält s.o. 25+1=26häält. 
 
Koososleku juhatajaks valiti Kristjan Boberg   - ühehäälselt 
Koosoleku protokollijaks valiti Kaja Põldes   - ühehäälselt 
 

Esitati üldkoosoleku päevakord: 
1) Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 
2) Jahtklubi nime muutmine 
3) Jahtklubi põhikirja muutmine 

 

1) Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

Üldkoosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt. 

 

2) Jahtklubi nime muutmine 

Esitati nime variandid - Otemarina Jahtklubi 

    Tilgu Sadama Jahtklubi 

    Tilgu Jahtklubi 

E.Tammaru:  Pooldab Tilgu Sadama Jahtklubi. Lühend võiks olla inglisekeelne: TMYC. 
Saaks kasutada vana sümboolikat väikseima parandusega. Vana sümboolika idee ja kunstiline 
kujundus on tema idee ja kunstnikule tema poolt tasutud, siis soovib müüa antud sümboolika 
1 € eest. Vastu annab kogu sümboolika ja kunstniku kontakti. 

Ettepanek: nimesse võiks kindlasti jääda sõnaosa SADAM. 

A.Mutle:  Klubi on oma arengu alguses ja tal läheb kenasti. Esialgsed ülesanded on täidetud. 
Detailplaneering on vastuvõtu teel. Ehituskomisjon kiitis heaks, kuigi lahendus ei ole 
ideaalne. Arendusse tuleks kaasata ka ümberkaudsete maade omanikud, et tekiks õige sadam. 

Nime vahetusest: nime vahetusega ütleme ühele inimesele, et tema tehtud algatused ja teod ei 
ole tunnustamist väärt. On olemas pildid lahendusest kui sadama arengusse kaasataks ka AS 
Karumaa. Jääks peale valimisi. 

J.Järva:  Ettepanek tunnustada Martin Otema`d tehtud töö eest. Näiteks auliige või tänukiri. 



V.Toomlaid:  Kas nime muutus mõjutab AS Karumaa poolt detailplaneerngu kehtestamist? 

A.Mutle: AS Karumaa arvatavasti ei takista detailplaneeringu kehtestamist. 

Hääletus: a)valida 2 varianti 3-st nime ettepanekust: Otemarina Jahtklubi  
        Tilgu Sadama Jahtklubi 
        Tilgu Jahtklubi 

Lõplik valik tehakse   Otemarina Jahtklubi     
     Tilgu Sadama Jahtklubi 

vahel. 

Poolt:   49 häält 

Erapooletu:  1 hääl 

 b)  Otemarina Jahtklubi:  poolt 1 hääl 

  Tilgu Sadama Jahtklubi: poolt 48 häält 

  Erapooletuid:   1 hääl 

Otsus: klubi uus nimi on -  Tilgu Sadama Jahtklubi 

   

3) Jahtklubi põhikirja muutmine 
a. Asendada pt. 2 „Jahtklubi eesmärgid ja tegevus“ p. 2.1.3 senine sõnastus:   

„Purjetamise arendamine.“ uue sõnastusega:   
                            

     „Purjetamise ja kalapüügi traditsioonide taaselustamine ja arendamine.“ 
 

b. Asendada pt. 2 p.2.1.4. senine sõnastus: Ajaloolise Tilgu sadama alal 
merespordialade ja harrastusmeresõidu arendamiseks vajalike tingimuste 
loomine.“  uue sõnastusega:  

„ Kalastamiseks ning merespordialade ja harrastusmeresõiduga tegelemiseks 
vajalike tingimuste loomine ajaloolise Tilgu sadama alal.“         

Koosolek lõppes kell  20:00 
 
Koosoleku läbiviimise kohta pretensioone ei esitatud  
 
 
Koosoleku juhataja     Kristjan Boberg  
 
 
 
Koosoleku protokollija     Kaja Põldes  


