Jahtklubi DAGO juhatuse koosolek
Koosoleku protokoll

Aeg: 19.03.2021
Osa võtsid hääleõiguslikud juhatuse liikmed Sven Nuutmann, Meren Tamm; Ain Tähiste.
Lisaks arutelus osalejatena klubi liikmed Meelis Pielberg ja Kai Kallas.
Juhatas Kai Kallas

1. 2020a majandusaasta aruande ja tegevusaruande lugemine, kinnitamine.
Meren esitas 2020a majandusaasta -ja tegevusaruande.
Otsus: Kinnitatud
2. 2021a eelarve ja tegevusplaan
Kai esitas 2021a eelarve ja tegevusplaani. Teeme purjutuuri ja hooaja avamise samal päeval.
Laste trennid algavad merel juba juba varem mais.
Otsus: Kai teeb mõned täiendused.

3. Uued liikmed ja liikmelisuse lõpetamine
Jahtklubi Dago liikmeks saamiseks on soovi avaldanud Andre Abner ja Margus Saar.
Liikmelisuse soovib lõpetada Toomas Tikka, kes on enda sõnutsi rohkem matkapurjetaja ja
passiivse liikmena ei näe põhjust jätkata.
Otsus: Võtame Andre Abneri ja Margus Saare klubi liikmeks. Lõpetame Toomas Tikka
liikmelisuse 18.03.21 seisuga.
4. Dago regati võimalikud sihtkohad
Dago regatiga samal ajal toimuvad Sõru merepäevad, kaalumisel oli variant teha Sõrust Dago
regati sihtsadam ja need kaks sündmust ühendada. Arvestades juba praeguseks tekkinud
suurt huvi Dago regati vastu, siis peame arvestama, et osavõtt on suur ja Sõrule me ilmselt ei
mahu ära. Jätkame esialgse plaaniga, mis on Orjaku sadam. Paralleelselt hoiame valmiduse
teha võistlus suure osalejate arvu korral Kärdlas.
Otsus: Kai korraldab eelregistreerimise, soodsam registreerimine kuni 31.05.
5. Foralex OÜ pakkumine Monopli laoruumi rendiks
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Boris tegi omapoolse pakkumise Monopli laoruumi kasutamiseks. Pakkudes 150.00/aasta.
Juhatuse liikmete ühine arusaam on, et elu Kärdla sadamas võiks olla võimalikult
mitmekesine ja Foralexi tegevus kindlasti rikastab sadamaelu.

Otsus: Võtame Foralex Oü pakkumise vastu, rent 150.00 / aasta.
Foralexi eratrennide kliendid suuname riietus-ja pesuruume kasutama Kärdla sadama
ruumidesse. Oleme valmis oma ruume Foralexile kasutada andma paadipurjetamise
treeningute välisel ajal, eraldi kokkuleppe alusel.

Muud teemad:
-

-

-

Koostööleping Hiiumaa Spordikooli ja Jahtklubi Dago vahel. Muudatustega lepingu
draft on Elo Saule saadetud. Tänaseks on Spordikool kinnitanud soovi see leping
sõlmida tähtajatult. Käesolevast hooajast hakkavad Jahtklubi Dago lapsed võistlustel
esindama ka Hiiumaa Spordikooli (Protokolli Hiiumaa SK).
Tänaseks on klubi võistluste tase juba nii sportlik, et oleks vaja luua klubil enda
võistlusametnike meeskond. Kai teeb juhatusele ettepaneku mis võiks olla see n-ö
pakett, mille toel hakata kasvatama litsenseeritud võistlusametnike arvu Hiiumaal.
Klubi vara kindlustamine vandalismi, õnnetuste jms vastu. Kai võtab võrdlevad
pakkumised.
Arutame aprilli koosolekul tulevikuplaane, mis paadiklassidesse edaspidi investeerida.
Kaasame treener Anni Rätsepa sellesse arutellu.
Klubi juhtimise laiapõhjalisemaks muutmiseks kutsuks juhatusse laste purjetamisega
seotud inimese seda valdkonda esindama.

Järgmised koosolekud:
09.04 - Võistluste korraldamisega seotud teemad
16.09 - Juhatuse koosolek
Kai Saadab kutsed koosolekule.
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