
Jahtklubi DAGO juhatuse koosolek
Koosoleku MEMO

Aeg: 29.04.2021

Osa võtsid hääleõiguslikud juhatuse liikmed Sven Nuutmann, Ain Tähiste, Meren
Tamm; lisaks arutelus osalejatena klubi liikmed Meelis Pielberg ja Kai Kallas.

Juhatas Kai Kallas

1. Andre Abner on avaldanud soovi võimalusel Dago paadikuuri arvelt
restorani poole pinda laiendada. Jutt on kuni 3m, et paadid siiski hoitud saaks
pakub Andre lahendusena kahte merekonteinerit, mille saaks panna
politseimaja poolse kai otsa. Konteinerid ostab Andre. Sadamale ja treenerile
selline variant sobiks.

Ain tegi ettepaneku kuuri ruumi loovutamiseks koostada plaanilahendus, mille kõik
kolm osapoolt (Paljasjalg OÜ, SA Hiiumaa Sadamad ja Jahtklubi Dago) kinnitavad
allkirjaga. Ruumi loovutamise tagasipööramiseks tuleb teha kindel plaan, kes taastab
olukorra kuuris kui konteinerid mis kuuluvad Andrele, tuleb tagasi anda. Kuuri ruumi
loovutamise ajaks peavad konteinerid olema paigas ja neid peab olema võimalik
kasutada. Kui tulevikus paate klubile juurde tuleb ja kuuri-konteinerisse enam ära ei
mahu, siis YS on lubanud paate oma hallis hoiustada, nii et need  tegemisi ei sega.

Otsus: Oleme nõus ruumi loovutama, aga tingimusel, et kolmepoolselt saab kinnitatud
plaanilahendus ja konkreetne tegevuskava ning kohustuste jaotus selleks kui on vaja
taastada endine ruumide jaotus.

2. Vallalt taotletud projektitoetusest tuleb võistluste Dago regati ja Kärdla
Race eelarvesse 3000.00. Oluliselt vähem kui me lootsime. Ettepanek tõsta see
3000.00 Dago regati eelarvesse.

Kärdla race eelarve on paigas ja puudujääk -1625.00, Kai kirjutab toetuse taotluse
Swedbanki liikumisharrastuste edendamise fondi ja Kulkale eesmärgiga leida
vahendis Kärdla Race eelarve puudujäägi katmiseks.

Otsus: Hiiumaa Vallavalitsuse projektitoetuse arvestame praegusega Dago regati
eelarvesse, ootame toetus taotluste vastused ära ja siis otsustame lõplikult.

3. Liikmeks soovivad astuda Marcello Liinar ja Tarmo Põllu.

Otsus: Liikmeks vastu võtta.
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4. Kai tegi ettepaneku kevadisel üldkoosolekul esitada juhatuse liikme
kandidaadiks Tarmo Põllu. Tarmo on aktiivse lapsevanemana aidanud võistlustel
käimisega ja on olnud muidu toeks nõu ja jõuga. Tarmo on selle mõttega kursis ja
valmis panustama. Kõigile sobis.

Otsus: Esitame Tarmo Põllu juhatuseliikme kandidaadiks.

5. Piirangud praegu meil üldkoosolekut pidada ei luba. Võimalik uus aeg
võiks olla 15.05; 22.05; 12.06.

Otsus: Uus koosoleku aeg on 22.05

6. Pangakontode koondamine. Täna on kontod kahes pangas, SEBs ja
Swedbankis, põhimõttelist vajadust kahte kontot hallata/omada ei ole, ettepanek
kolida kogu tegevus ühte panka milleks võiks olla Swedbank. Konto
sulgemisega seoses tuleb anda partneritele/liikmetele info mis arveldusarvet
edaspidi kasutame.

Sven tegi ettepaneku koondada kaks kontot ja kolida kogu arveldamine LHV panka.
Ettepanek sobis.

Otsus: Sven avab LHV pangas konto Jahtklubi Dagole, Kai korraldab õigel ajal info
jõudmise liikmetele - parteritele.

Infoks:

● Leping Spordikooliga on  valmis.
● Treeningute algusajad Kärdlas ja Orjakus on paigas vastavalt siis 1.06 ja

15.05. Üleskutse liituda trennidega on tehtud, esimesed huvilised on ka
meieni jõudnud. Tutvumispäev Kärdlas on 1.06 ja Orjakus 29.05 (Tuulekala
fest.)

● Meren soovis täpsustada kas Tuulekala festivali raames ikkagi saab tutvustust
teha, kuuldavasti pidi olema ainult merepealne trollingu osa. Kai suhtles
korraldajatega ja otsus on, et Dago saab seal oma tutvustuse, näidis trenni
teha kui ei tule mingeid suuri muudatusi seoses covid-piirangutega. Margus
Saar ja Kai korraldavad.

● Sel hooajal on Annil plaan hakata võistlema lastega ka Zoom 8 klassis, see
tähendab, et on vaja korralike paadikärusid. Rene Abner leidis kärud Soomest
hinnaga 850.00 (km-ta)/3tk. Kärud on tellitud. Kolm uut (vähekasutatud)
Optimisti jõuavad sel nädalal koos kärudega. Kärude ehitamine ise selliselt, et
nad on transporditavad lahtivõetuna oleks olnud tunduvalt kulukam ja
aeganõudvam. Hinnangu sellele andis Andrus Padu, kes mõõtis, visandas ja
uuris erinevaid võimalusi ja Anni kes uuris kuidas teised klubid on olukorra
lahendanud.

● Riiete-lippude tellimus on koos, esitan selle sel nädalal.
● Endiselt otsin Oti regatile võistlusjuhti. Oti regati võistlusjuhiks tuleb Margus

Murula.
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● Kai suhtleb Liinaga slipi ehitamise teemadel.
● Kai räägib Liinaga kuuri juures oleva prügilahenduse korraldamisest.
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