
Jahtklubi DAGO juhatuse koosolek 
Koosoleku protokoll 
 
Aeg: 15.05.2020 
Osalesid: Ain Tähiste, Sven Nuutmann, Meren Tamm 
Koosoleku juhataja: Meren Tamm 
 

1. 2020. aasta investeering ja sponsorlus 
Optimistid, RIB ja treiler saavad Hispaaniast liikuma praeguse plaani järgi juuni alguses, sest 
hetkel riiki sisse inimesi ei lasta. 
Toetajate hulka lisandus ATV Transport (Oliver Tatar), kes on valmis investeeringut toetama 
1500 eurot + km.  
Klubi liige Tarmo Vesberg on investeeringuplaani toetanud 300 euroga. 
Hetkel RIB+treiler fondist puudu 5000 eurot. Jätkuvalt otsime toetajaid. 
 

2. Üldkoosolek 
Otsus: 
Viime läbi klubi üldkoosoleku 6. juunil kell 14:00, Orjakus. 
Meren küsib Margitilt võimalikku ruumide kasutamist. Optimistid tasuta kasutamiseks. 
Juhul, kui ei õnnestu 6. juunil kvoorumit täis saada, toimub teine üldkoosolek 27. juunil 
14:00 (toimumiskoha osas veel otsustame). 
 
Kinnitada üldkoosoleku päevakord järgmiselt: 
1. 2019. majandusaasta aruande kinnitamine 
2. 2020. aasta tegevusplaani tutvustamine ja kinnitamine 
3. Arutelu klubi arengusuundade ja eesmärkide teemal 
4. Auliikmete nimetamise põhimõtted (statuut) 

 
3. Treenerite tööle asumine  

Alates 6. maist toimuvad Kärdlas treeningud vee peal. 
Alates 4. maist alustas Boris purjelaua edasijõudnute treeningutega. 
Kärdlas purjetamise ja purjelaua surfi tutvustuspäev uutele tulijatele 24. mail kell 14:00. 
Orjakus purjetamise tutvustamispäev 6. juunil kell 11:00. 
 

4. Monopoli koristus 
Suurpuhastus Monopolis sai tehtud 9. mail.  
Regulaarseks koristuseks 1x nädalas oleme saanud pakkumised Korrashoid OÜlt ja 
Töömesilased24 OÜlt. 
Koristusteenus sisaldab koristusvahendeid, kuid ei sisalda WC-paberit, kätekuivatuspaberit, 
prügikotte jms. Kuluvahendid peab klubi ise soetama. 
Otsus: 
Valime koristusteenuse lepingupartneriks Töömesilased24 OÜ, kuna pakkumine oli soodsam. 
 

5. Infovahetus 
- Kohaliku Omaalgatuse Programmi taotlus jäi kahjuks napilt toetuseta. Toetust sai 8 

projekti, meie olime pingereas 10.-dad. Kokku esitati meetmesse 19 taotlust. 
- Õnnestus saada Marinepoolist kokkulepe, et saame vähemasti sel aastal klubi jopesid ja 

polosärke sama hinnaga, mis eelmisel aastal. Pildid ja viimane meeldetuletus. 
- Joonas Kiisler ja Priit Berkmanni abiga on meil tänavakivi nüüd olemas. Plaan maha 

panna 30. mail (samal päeval toimub mõõtmine-kaalumine). 
 
Järgmine koosolek 29. mail kell 9:00. 


