
Jahtklubi Dago juhatuse koosolek

Aeg: 30.09.2022

Koosolekul osalenud: Sven Nuutmann, Meelis Pielberg, Ain Tähiste,
Tarmo Põllu

Juhatas: Kai Kallas

1. Liikmete väljaarvamine, uute liikmete vastuvõtmine.
Liikmeks soovivad astuda Angela Pielberg, Kristina Samra, Triin Tallmeister
Otsus: Liikmeks vastu võtta Angela Pielberg, Kristina Samra ja Triin Tallmeister

2. Oti regati ja Dago regati kokkuvõtted

Kai tutvustas juhatusele Oti regati ja Dago regati tulude-kulude kokkuvõtteid.
Üldiselt võib lugeda regatid kordaläinuks. Oti regati osalejate arv on stabiilne ja huvi
võistlejatel siin käia on olemas. Dago regatil osales sel aastal 7 alust, tegemist oli Hiiumaa
Meistrivõistlustega ja sama ürituse raames ka Eesti Avamere Karikasarja etapiga, mis lõi
eelduse, et huvi võiks olla suurem.
Sven ja Meelis tegid ettepaneku kaaluda Dago regati korraldamist suve esimeses pooles,
ehk on siis nö väikestel paatidel ehk ORC 3 ja 4 grupil rohkem energiat ja motivatsiooni
näiteks trenni mõttes osaleda (enne Muhu Väina regatti) ja mõelda, kas siduda Hiiumaa
meistritiitel Dago Karikasarjaga, kus on suurem konkurents. Lisaks tuleb tõsiselt kaaluda
Hiiumaa MV tiitli väljaandmisel miinimum osalejate nõude rakendamist.
Otsus: Kai suhtleb kaptenitega võimaliku toimumisaja ja formaadi osas ning teeme
otsused tagasisidest lähtuvalt.

3. Üldine eelarveline seis
Kai tutvustas juhatusele eelarvet seisuga 30.09.2022

4. Hingelt mereline projekti vahekokkuvõte
Kai tegi juhatusele Hingelt Merelise projekti vahekokkuvõtte. Tänaseks (30.09.2022) on
projektist puhastulu 1146.30 eurot. Projekt on edukalt käima läinud ja mõtleme milliseid
tooteid veel projekti lisada. Kai tegeleb stabiilsema omahinna tagamiseks uue partneri
otsimisega, praegune partner ei oma soovitud mudelitel vajaliku laoseisu, et tagada kindel,
stabiilse hinna ja mõistliku ajaga tootmine.

5. Rene Abneri treeningprogramm jahtklubi Dago treeneritele
Kai tutvustas juhatusele treenerite arenguprogrammi mis on plaanis viia läbi koostöös
Rene Abneriga.
Arenguprogramm koosneb kolmest etapist:
- Kohtumised üle veebi, teooria ja arutelud
- Töövarjuna osalemine aktiivsel treeningul
- Treeninglaager lastega
Otsus: Juhatus arvas plaani heaks, Kai koostab eelarve järgmiseks koosolekuks kui
on saanud Rene Abnerilt vajaliku sisendi.



6. Hooaja lõpupidu 2022

Osalevad organisatsioonid 2022 aastal:
Sõru Merekool
Vabatahtlik Merepääste selts
SA Hiiumaa sadamad
Hiiu Purjelaeva selts
Halulaev
Black Team Estonia
Jahtklubi Dago
Kai tutvustas juhatusele eelarve projekti ja korralduse hetkeseisu. Teiste
organisatsioonidega on aktiivne suhtlus ja infovahetus algatatud, üritus on avalikustatud
kõigid klubi kanalites (koduleht, sotsiaalmeedia, liikmete e-mailile info saadetud).
Toitlustuse pakkumised palus Kai kahest kohast: Lossi Catering ja Linnumäe Restost,
võitis Lossi Catering OÜ. Oleme palunud mööbli rendi  ja transpordi teenuse tarbeks
Kuused OÜ-lt komplekt pakkumist, et vältida eelmistel aastatel tekkinud olukorda kus
kogu antud töörida jääb väga kitsa ringi kanda ja seega on ebaproportsionaalselt koormav.
Kai arutab teiste organisatsioonidega kulude jagamise võimalusi ja võimaliku tööde
jagamist.

Muu info:
- Kai on suhelnud Hiiumaa Vabatahtliku Merepääste seltsi juhatuse esindaja Allard
Kervesega ja saavutanud hea suhtlustasandi, eesmärk on leida võimalusi ühiselt tegutseda
noorte mereteadlikuse ja üldise mereturvalisuse tõstmiseks. Tegeleme rahastuse
võimaluste otsimisega erinevatest meetmetest.
- Kristi Lebin on teinud valmis jahtklubi strateegia kondikava 2023-2028a -ks.
Kõigepealt annab oma sisendi juhatus, seejärel kaasame erinevaid osapooli, et strateegia
saaks laiapõhjalisem. Strateegiplaani koostades arvestame Hiiumaa 2035+ arengukavaga,
Sadamad 100 arengukavaga ja Eesti Jahtklubide Liidu strateegiaga.
- Kirikulahe treeningud on lõppenud, kuur rendileandjale üle antud.

Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg lepitakse kokku jooksvalt.


