Kuressaare
30.04.2011
Saaremaa Surfiklubi
Liikmete üldkoosolek.
Kohal viibib 7 liiget ja 2 edastatud volitusega. Hetkel registreerunud liikmeid 16. Kohal
viibivad Johannes Kaju, Neeme Truumees, Henry Õun, Marek Lepamets, anneli Varjun,
kuldar Kukk, Ergo oolup, Raino Sinisalu (skype teel), volitusega John Kaju ja Jane Kaju.
Koosolek on hääletusõiguslik.
Päevakord:
1. 2010 majandusaruande lähteandmetega tutvumine.
2. 2011 tegevuskava, kalender.
3. Uute liikmete vastuvõtt ja liikmemaksu suuruse kinnitamine 2011 aastaks.
4. Laste treeningud ja treeningtasu suurus 2011.
5. Muud küsimused: surfikohtdega seotud päevakorralised küsimused.
1. Johannes Kaju esitas 2010 aasta majandusaruande lähteandmed, millega tutvuti ja
andmed edastatakse raamatupidamisliku aastaaruande koostamiseks.
Lähteandmed aktsepteeriti.
2. Võistlustest2.1.
J. Kaju ülevaade formula klassi võistlustest. Arutati Formula klassi Eesti
MV korraldamist Saaremaal. Kuna EPL-i poolt ei ole korrektset pakkumist
tulnud, ka puudub garantii et võistlusmaksudest võistluse eelarve kaetud saab,
siis otsustati hetkel mitte seda võistluse korraldamist klubi peale võtta
asjaolude täpsustumiseni EPLi poolt.
2.2.
Teisena arutati Bacardi funi Saaremaa etappi, mis ei ole veel EPLi
kalendris kinnitatud . Raino Sinisalu kinnitusel on tema edastanud soovi
Saaremaa etapi toimumise kohta 3-4 september. Sellega ka nõstusid
kohalviibijad.
2.3.
Saare Kapa toimumise ajaks kinnitati 9-10 juuli. Vastutav korraldaja
Johannes Kaju.
2.4.
Lohe võistlus korraldatakse septembri lõpus või oktoobri alguses
lohesektsiooni surfilaagri raames ja vastutav korraldaja on Ergo Oolup.
2.5.
Ürituste kalendrisse kinnitati hooaja avamine 7 mail , Jaanipäeva
surfilaager ajavahemikus 23-26 juuni (kahel päeval , eelistusega 25-26.06).
Lohesurfi laager sept-okt vahetusel ja hooaja lõpetamine detsembris.
3. Uueks liikmeks võeti vastu Kaido Kivi. Ergo oolup teeb ettepaneku jätta edaspidi
ainult 10 euro suurune liikmemaks ja mitte küsida sisseastumise tasu ning sama suur
maks ka peremaksuna. Hääletamisel kinnitati uueks liikmemaksuks 10 eurot ilma
sisseastumise tasuta. Peremaksu kehtestamine ei leidnud toetust.
4. Laste treeninggruppidest. Johannes Kaju tegi ülevaate hetkeolukorrast, kus klubil ei
ole enam aastaringset treeninggruppi, põhjuseks laste vähene arv, millega ei suudeta
katta spordibaaside üüre talvisel ajal ega maksta treenerite tasu. J.K teeb ettepaneku
alustada suviste treeningutega juuni kuust (3x nädalas) ja kuutasuks kehtestada 40

eurot. Augustis otsustada , kas tekib püsigrupp. Hääletati 8 häält poolt 1 erapooletu
(Oolup) 40 euro suuruse kuutasu kinnitamise osas. Laste grupi suurus selgub peale
võimalike toetuste saamise kinnitust.
5. Sõrve poolsaarel tekkinud koflikti osas linnuvaatleja Mati Martinsoni ja lohesurfajate
vahel tomunu kohta andis viimaste uudiste põhjal ülevaate Neeme Truumees. Ka
Torgu vallast on tulnud teade kahetsusväärse olukorra kohta, kus lohetajatel ei
soovitatud KK ameti poolt seal võistlust korraldada. Kogu olukorra paremaks
reguleerimiseks otsustati koostöös EPLi esindaja A. Valknaga leida mõlemaid pooli
rahuldav lahendus, et surfiga saaks poolsaare tipul ikkagi jätkata ( reguleerida
parkimine ja määrata surfialad, soovitada paigaldada sildid võõrastele
käitumisreeglite kohta. Neeme Truumees saadab ka märgukirja KK ametile, sest
nendelt tulnud kirja põhjal seostati ekslikult meie klubi juuni alguses toimuva
lohesurfi võistlustega. Anneli Varjun hoiab klubi kontaktis A. Valknaga, et oleksime
sündmuste arenguga kursis.
6. Nasva ranna küsimustes klubi kasuks ei ole edasiminekut tekkinud. M. Lepamets
lubas uurida selle küsimusega seotus asjade käiku ning viibimist.
Protokollis
Johannes Kaju

