
Jahtklubi DAGO juhatuse koosolek
Koosoleku protokoll

Aeg: 01.10.2021
Osalesid: Ain Tähiste, Sven Nuutmann, Meelis Pielberg, Tarmo Põllu
Külalisena osales Anni Rätsep
Koosoleku juhataja: Kai Kallas

1. Klubi pintsakute embleemi valiku kinnitame
Kai saatis juhatusele klubi pintsaku tarbeks kaks embleemi kavandit, et valida välja sobiv
embleem mida kasutada klubi pintsakutel.
Otsus: Juhatus valis embleemiks hõbedase tooniga variandi, Kai edastab info tootjale ja korraldab
klubiliikmetele Hiiumaal ja Tallinnas pintsakute proovimise-tellimise.

2. Hooaja lõpupeo osalustasud, ajakava ja parimate valimine
Ettepanek tõsta osalustasu seoses peo korralduskulude märkimisväärse tõusuga  täiskasvanule
40.00 (varasem 30.00) ja noorel 15.00 (varasem 10.00). Pidu on eelnevatel aastatel jäänud
eelarveliselt miinusesse ja osalustasu hinnatõus aitaks koormust eelarvele vähendada.
Otsus: Täiskasvanu tõuseb osalustasu 10.00 ehk uus osalustasu 40.00, noortel jääb 10.00.

3. Hooaja lõpupeo ajakava ja parimate tunnustamine:
Avame uksed 18.00, sisulise programmi algus 18.30. Linnarahvale kontserti ajaks teeme  uksed
lahti 21.00. Programmist jätame välja pikad kõned ja nominantide tutvustused. Erinevate
kategooriate tunnustamiseks tegi Kai ettepaneku validatulemuste järgi mõõdetavates kategooriates
(“parim noorsportlane”, “parim sportlane”, “parim meeskond”) parimad välja komisjoni abiga,
teistes kategooriates (“aasta tegu”, “aasta uustulnuk”, “aasta matkagrupp”) saab valida üldsus
kohapeal hääletuse teel.
Otsus: Kolmes kategoorias valitakse parim komisjoni otsusega, kolmes kategoorias valitakse
parim ürituse ajal kohapeal rahvahääletuse teel. Kai paneb kokku hindamiskomisjoni ja
kommunikeerib selle info ka teiste organisatsioonidega.

4. Paadipargi laiendamise vajadus, edasised paadiklassid kuhu investeerida.

Aruteluga liitus Anni Rätsep.
Sven: oleks pidanud ostma soodsamaid optimistklassi paate, edasi läheks laserklassi paatidega.
Zoomidesse võiks investeerida  ainult niipalju et olemasolevatega saaks purjetada. Leida
võimalused uute paatide ostmiseks. Munitsipaaltoetustega seda teha ei saa.
Anni: Zoom on ideaalne üleminekupaat. Kolme zoomiga saame hakkama, kui need korda
korralikult teha. Olemas on ka kaks laserit millega kannatab sõita, vaja oleks 2-3tk juurde uueks
hooajaks.
Sven: Palju oleks valmis lapsevanemad panustama? Anni hinnangul on paaril vanemal see
võimekus olemas.  Sven: Tasuks uurida kas suurematest klubidest saab paate rentida.
Otsus: 8.10 Anni saadab nimekirja 2022a hooajaks vajalikust inventarist. Kai tegeleb
võimalike  toetusmeetmete leidmisega.

Muud teemad:



● Noored lõpetasid hooaja Orjakus ja Kärdlas talgutega, mille käigus pakiti
kokku paadipark ja koristati hoov/kuur. Orjakus saime paadid paigutada kalurite
kuuri, Kärdlasse tõime taglastuse, kaatri ja laseri. Kärdla paadid mahtusid
kuuridesse-konteineritesse ära.
● Kärdla kaater vajab põhjalikumat hooldust, suvi keskel kummitama
hakanud jõuprobleemid ei ole lahendust saanud.
● Suvel kuuri põrandalt üles võetud sillutis on plaanis koos Kaspar Kibuspuu
ettevõtte ja toega (liiv-kruus, tehnika) kuuri ukse ette maha panna, see on madal
koht ja kogub märja ilmaga pori. Liinale see plaan sobib, teostus hea ilma korral
sel sügisel või uuel kevadel.
● Hooaja lõpupeole kaasasin esindatud organisatsioonina ka Black Team
Estonia, aktiivne surfiklubi, korraldab võistlusi siin ja seal, suur osa liikmeid
osaleb neil aktiivselt, Hiiumaa aktiivgrupp on palju panustanud ka Dago
sellesuvistesse tegemistesse, lisaks treenivad jõudu mõõda kohalike noori
surfareid

Järgmise koosoleku toimumisaja vaatame jooksvalt, kiired küsimused lahendame
kirjateel.


