
Jahtklubi Dago üldkoosolek

21.mai 2022, Kärdla sadama restos Kork

Algus 16:00; Lõpp 18:10

Osalejad: nimekiri lisatud

Juhataja: Kai Kallas

Protokollija: Kristi Lebin

Päevakord:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

2021a tuludest moodustasid liikmemaksud ca 4%, ülejäänud tulud jagunesid toetuste ja

annetuste ning võistluste osalustasude  ning renditulu vahel. Hiiumaa vald toetab jahtklubi

läbi SA Hiiumaa Sadamad ning loodetavasti jahtklubi saab ka edaspidi toetatud, sest Hiiumaa

Sadamate arengukavas on purjetamine eraldi valdkonna arenguna välja toodud. PRIA toetuse

abil sai jahtklubi osta noortele purjetajatele uued paadid. Kuludest moodustasid peamise osa

võistluste korraldamine, paadipargi haldus- ja hoolduskulud. Hiiumaa Spordikooliga algas

2021a hea koostöö, mida loodame jätkata.

OTSUS:

● Kinnitada majandusaasta aruanne. Poolt: 38 ;  Vastu: 0; Erapooletuid: 0.

2. 2022a tegevuskava tutvustamine

Jätkatakse traditsiooniks saanud võistluste korraldamisega.

Kärdla Purjutuur nimetati ümber Dago Karikasarjaks ning hooaja jooksul toimub 9 etappi.

Nime muutus seotud eelkõige sarjale võistluste maine ning väärikuse andmiseks. Karikasarja

võistlused toimuvad kindlatel päevadel ning on ette teada.

Dago regatt toimub 22-24.juuli Orjakus ning on ühtlasi Eesti avamerepurjetamise karikasarja

etapp.

Oluline uus sündmus on Rene Abneri juhitav purjetamislaager noortele Hiiumaa purjetajatele

13-17.juulil. Eesmärgiks on kaardistada noorte purjetamise olukord, teha ettepanekuid nii

lastele kui treeneritele.

OTSUS:

● Tegevuskava heaks kiita konsensuslikult.

● Kai Kallas uurib Sõru merekoolist, kas nad on samuti huvitatud osalema Rene Abneri

laagris.

● Indrek Ulla uurib võimalust tuua suviseks hooajaks juurde üks kaater, mis võimaldab

võistlustel ja treeneritel paremini tööd korraldada.

3. Liikmemaksu tõstmine

Liikmemaks on kehtestatud 2019a 39€ ning arvestades üldist hinnatõusu on ajale jalgu

jäänud. Eelmisel aastal sai liikmemaksust kaetud klubi paatide remondi- ja hooldusfond,

mastilipud jms üldine tegevuskulu. Hiiumaa Spordikooli poolt on 500€ krediit paatide



avariiremontideks olemas. Jahtklubil puudub endal buss, millega võistlustel käia. Selleks

hooajaks on tänu Anni Rätsepale olemas kokkulepe eraisikuga, kes annab meile rendiks oma

bussi. Transpordikulusid tuli ca 300€ tasuda, ilmselt sel hooajal võib hind olla kõrgem seoses

kallinenud praamiühendusega.

Esitati küsimus, millal peab liikmemaks olema laekunud nii uutel liitujatel kui olemasolevatel

liikmetel.  Klubi veebilehel on keeruline leida informatsiooni liikmemaksu rekvisiitide kohta,

samuti võiks olla liitumistaotluse vormi juures selgitused, mis otstarbel liikmemaksu

kasutatakse.

Sven Nuutmann tegi ettepaneku tõsta liikmemaksu 59€.

OTSUS:

● Kinnitada uueks liikmemaksuks alates 2023a 59€. Poolt: 38; Vastu:0, Erapooletuid: 0

● Uute liitujate puhul jõustub juhatuse otsus liitumise kohta siis, kui liikmemaks on

laekunud.

● Klubi veebilehte täiendada liikmemaksu info osas (juhatus).

● Klubi liikmetele saata infokiri liikmemaksu tasumise kohta (Kai Kallas).

4. Juhatuse valimine

Ain Tähiste ning Sven Nuutmanni volituste tähtaeg on lõppenud. Ettepanekuid uute juhatuste

liikmete esitamiseks ei laekunud, tehti ettepanek pikendada Aini ja Sveni juhatuse liikme

volitusi.

OTSUS:

● Valida juhatuse liikmeks Sven Nuutmann. Poolt: 38; Vastu: 0; Erapooletuid: 0; Ei

hääletanud: 1

● Valida juhatuse liikmeks Ain Tähiste. Poolt: 38; Vastu: 0; Erapooletuid: 0; Ei

hääletanud: 1

5. Muud teemad

a. Jahtklubi strateegia koostamise 2023-2028 perioodiks

b. Jahtklubi stiiliraamatu tutvustamine

c. Rahvuspaadi RS 21 tutvustamine

d. Jahtklubi „Hingelt mereline“ rõivasarja tutvustamine

e. Purjetamise tutvustamine Kõrgessaares Kirikulahel

OTSUS:

● Moodustada töögrupp jahtklubi strateegia koostamiseks ning kaasata klubi liikmed

strateegia koostamisse (Kai Kallas ja juhatus).

● Edastada stiiliraamat klubi liikmetele tutvumiseks (Kai Kallas).

● Juhatus uurib võimalusi kahe RS 21 paadi soetamiseks jahtklubile.
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