
Jahtklubi Dago MTÜ

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg ja koht: 29. mai 2021, algusega 17:00

Kärdla sadamas, restos KORK

Osavõtjad: Kohal 16 liiget, volikirja alusel 17 liiget, 3 liiget veebivahendusel.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja: Sven Nuutmann

Protokollija: Kai Kallas

Esitatud päevakord:

● 2020a majandusaasta aruande kinnitamine

● 2021a tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine

● Juhatuse valimine

● Põhikirja punkti 2.1 muutmine eesmärgiga luua võimalus võtta klubi liikmeks

juriidilisi isikuid

● Ülevaade läbirääkimistest Hiiumaa Vallaga pikaajalise finantseeringu teemadel

● Paadipargi uuendamise strateegia

● EJL uue strateegia peamised suured eesmärgid

● Üldine infovahetus/tulevikusuundade arutamine

1. 2021. majandusaasta aruande kinnitamine

Sven Nuutmann tutvustas lühidalt 2021. aasta tegevusi ja tulemusi.

Ettepanek: Kinnitada 2021. majandusaasta aruanne. Aruande dokument saadetud

eelnevalt liikmetele tutvumiseks.



Hääletuse tulemus: Poolt 36, vastu 0, erapooletuid 0.

Otsus: 2021. majandusaasta aruanne kinnitatud.

2. 2021. aasta tegevusplaani tutvustamine ja kinnitamine

Sven Nuutmann tutvustas 2021. aasta tegevusplaani (arengutegevused, võistlused,

üritused jms). Tegevuskava ja eelarve eelnevalt saadetud liikmetele tutvumiseks.

Ettepanek: 2021. aasta tegevusplaan heaks kiita.

Hääletuse tulemus: Poolt 36, vastu 0, erapooletuid 0.

Otsus: 2021. aasta tegevusplaan heaks kiidetud.

3. Juhatuse valimine

Meren Tamm avaldas soovi Jahtklubi Dago juhatuse liikme kohalt tagasi astuda.

Ettepanek: Võtta teadmiseks info Meren Tamme tagasiastumisest.

Otsustati: Info teadmiseks võtta.

4. Uue juhatuse valimine

Uute juhatuse liikme kandidaatidena seati üles Meelis Pielberg ja Tarmo Põllu,

Sven Nuutmann ja Ain Tähiste  on valmis klubi juhatuse liikmetena  jätkama.

Ettepanek: Kinnitada klubi juhatus koosseisus Ain Tähiste, Sven Nuutmann ja Meelis

Pielberg ja Tarmo Põllu.

Hääletamine: Poolt 36, vastu 0, erapooletuid 0.

5. Põhikirja punkti 2.1 muutmine eesmärgiga luua võimalus võtta klubi liikmeks

juriidilisi isikuid

Sven Nuutmann tutvustas mõtet luua võimalus kaasata klubi liikmeid ka juriidiliste

üksustena eesmärgiga luua Hiiumaale nö “merenduse katuseorganisatsioon”, anda

võimalus astuda klubi liikmeks ka juriidilistele isikutele. Tauno Telvik küsis, mida

selline otsus meile juurde annab, ning mis on kitsaskohad.  Meren Tamm tõi välja

kitsaskohana selle, et kui JK Dago on EJL liige, siis meie liikmeks saades  juriidilised



liikmed ei saaks olla automaatselt EJL liikmed. Lisaks muutuks kommunikeerimine

erinevate organisatsioonide vahel keeruliseks.

Ettepanek: Ei muuda põhikirja

Otsustati: Otsus põhikirja mitte muuta

6. Ülevaade läbirääkimistest Hiiumaa Vallaga pikaajalise finantseeringu teemadel

Hiiumaa noorte ja laste purjetamise eestvedamist ja suurvõistluste korraldamine läbi

Jahtklubi Dago ei ole võimalik jätkata vabatahtlikkuse alusel, kuna töömahud ja kulud

on väga suured ning nõuavad täistööaja ulatuses pühendumist. Jahtklubi juhatus on

pöördunud Hiiumaa Vallavalitsuse poole leidmaks eelarvelist tuge klubi juhtimise ja

suurvõistluste korraldamisteks. Hiiumaa Vallavalitsus hindab Jahtklubi panust ja tööd

kõrgelt ning on lubanud antud küsimusega tegeleda. Eesmärk on  sõlmida 4-5a

purjespordi rahastamise leping, toetuse maksmist  koordineeriks SA Hiiumaa

Sadamad.

Otsustati: Info teadmiseks võtta.

7. Paadipargi uuendamise strateegia

Jahtklubi Dago võiks paadipargi laiendamisel lähtuda maailmas toimuvatest

arengutest mis puudutab laste purjetamist. Üldine trend on selline, et sõidetakse kuni

piirvanuse saabumiseni Optimist paadiga, sealt edasi Laser-klassis. Kahepaadid oleks

ebaproportsionaalselt kallis jahtklubi jaoks soetada.

Otsustati: Info teadmiseks võetud

9. EJL uue strateegia peamised suured eesmärgid

Sven Nuutmann tutvustas Eesti Jahtklubide Liidu koostatava uue strateegia peamisi eesmärke

ja tänaseid purjetamise murekohti Eestis.



- Eesmärk suurendada klubide vahelist koostööd

- Prioritiseerida noorte purjetamine

- Laste hoidmine purjetamise juures peale svertpaadist välja kasvamist

- Purjetamisrahva ühendamine

Otsustati: info teadmiseks võetud

8. Üldine infovahetus/tulevikusuundade arutamine

- Alari Harjaku ja Meelis Pielbergi toetusel soetati Jahtklubi Dagole kaks

merekonteinerit, mis asuvad sadama muulil slipi kõrval. Selle arvelt annab Jahtklubi

oma paadikuurist 12 m2 restorani pinnaks Paljasjalg Oü-le. Selle tehinguga teenib

klubi igal aastal renditulu 1000.00.

- Eesti Jahtklubide Liidu strateegia koostaja Margus Zuraljovi annetus 1720.00, Margus

alustas oma purjetamist Orjakust ja soovib klubi arengut toetada.

- Andre Abner pakkus välja võimaluse Kuursaalis noortele purjetajatele eraldi

toidupakkumine teha, näiteks soe supp merelt tulles.

- Jahtklubi Dago lipu all hakkab käesolevast hooajast sõitma Matilda 4, kapten Juss

Ojala juhtimisel.

Otsustati: info teadmiseks võetud

Koosoleku lõpp 18.32
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