Koosoleku protokoll nr: 190317
Koosoleku pealkiri:

Käimasolevate projektide hetkeolukord ja külaseltsi kevadperiood

Kuupäev: 17.03.19
Asukoht: Hallorava koperatiiv
Kokku kutsus: Kaido Kreek
Osales(id): Anne Nuude

Puudus(id):
Maarja Varkki

Ene Bötker
Sten Ojaperv
Kaido Kreek

Juhatas: Kaido Kreek
Protokollis: Kaido Kreek
Konfidentsiaalsusaste: Mittekonfidentsiaalne
Kestvus (algus-lõpp):

11:00 - 13:45

Päevakord
Jrk nr
Esitleja
1
Kaido Kreek

Teema
Teeme Ära 2019 - Türisalu Raketibaasis

Planeeritud aeg (h:mm)
0:15

2

Kaido Kreek

Külaseltsi põhikirja muudatuste vormistus, selle kinnitamine juhatuses ja
presenteerimiseks ettevalmistamine üldkoosolekkuks

0:30

3

Kaido Kreek

Türisalu küla arengukava koostamine järgmiseks perioodiks

0:30

4

Kaido Kreek

Valla avatud külade nädala arengud

0:20

5

Kaido Kreek

ÜVK hetkeseis ja kaasatud survegrupi osaliste seisukohad

0:15

Planeeritud ajakulu kokku (h:min):

1:50

Diskussioon ja järeldused-tulemused
Jrk nr: 1
Teema: Teeme Ära 2019 - Türisalu Raketibaasis
Esitleja: Kaido Kreek

Arutelu:

- Kuupäev 04.05.19
- Uurida Murastest või Kaitseliidust termoste kohta
- Supp: frikadelli-köögiviljasupp ca 2 x 8L
- Päevakava detailne fikseerimine ja paikapanemine
- Üldkoosoleku kuupäev vaja muuta: 06.05.19 - eelteavitus teha koristustalgutel
-

Tulemus: Rakendada tähtajaks kokku lepitud tegevused vastutavate isikute poolt
- Tegevused & järgnevad sammud Vastutav isik
Ene Bötker

Supitirinad hankida; Supp valmistada

Rakendatav tegevus

Tähtaeg
07.04.19

Kaido Kreek

Täpne päevakava selgeks

07.04.19

Jrk nr: 2
Teema:

Külaseltsi põhikirja muudatuste vormistus, selle kinnitamine juhatuses ja
presenteerimiseks ettevalmistamine üldkoosolekkuks

Esitleja: Kaido Kreek

- Ene edastab Kaidole vastavasisulise koosoleku arutelu, et põhikirija vormistus ette valmistada

Arutelu: - kutsuda kokku teemakeskne koosolek arengukavaga käsikäes arutamiseks
--- Vastavasisuline koosolek: 07.04.2019

Tulemus: Rakendada tähtajaks kokku lepitud tegevused vastutavate isikute poolt
- Tegevused & järgnevad sammud Vastutav isik

Rakendatav tegevus

Tähtaeg

Ene Bötker

Ene edastab Kaidole vastavasisulise koosoleku arutelu, et põhikirija
vormistus ette valmistada

24.03.19

Kaido Kreek

Koostab põhikirja muudatuste ettepaneku üldkoosolekule

07.04.19

Protokoll190317

Lk 1

4/5/2019 12:02:41

Jrk nr: 3
Teema: Türisalu küla arengukava koostamine järgmiseks perioodiks
Esitleja: Kaido Kreek

Arutelu:

- ühiselt koostame arengukavasse sisendi
- valime vastutava isiku, kes kirjutab kokku arengukava
- kutsume kokku eraldi koosoleku arengukava arutamiseks ühiselt põhikirja arutelu koosolekuga
--- Vastavasisuline koosolek: 07.04.2019

Tulemus:
- Tegevused & järgnevad sammud Vastutav isik
Kaido Kreek

Rakendatav tegevus

Tähtaeg
31.03.19

Kutsub kokku koosoleku teema arutamiseks

Jrk nr: 4
Teema: Valla avatud külade nädala arengud
Esitleja: Kaido Kreek

Arutelu:

- Raketi lennutaja olemas, otsime võimalust veel kaasata
- Ilmselt tuleb ikkag lennuametilt mingit sorti luba hankida
- Kuulijänn -> Matk -> Raketodroom või vastupidises järjekorras
- teeäärsed kodukohvikud matka tugistruktuur, AGA EI SEO PROJEKTIGA ilmtingimata
- Rahajagamine on väga ähmane ja läbipaistmatu, mis on suureks ohufaktoriks

Tulemus: Rakendada tähtajaks kokku lepitud tegevused vastutavate isikute poolt
- Tegevused & järgnevad sammud Vastutav isik
Sten Ojaperv

Uurib ja täpsustab seisukohad ja kulu. Lepib kokk kohtumise

Rakendatav tegevus

Tähtaeg
07.04.19

Sten Ojaperv

Keila Lennuklubi huvi ja tingimuste väljaselgitamine

07.04.19

Jrk nr: 5
Teema: ÜVK hetkeseis ja kaasatud survegrupi osaliste seisukohad
Esitleja: Kaido Kreek

- KIK'i esindaja ei soovi olla "vilepuhuja" ning seetõttu suurem osa infost, mis teada on, jäi välja
ütlemata
Arutelu:
- Läbi lillede andis esindaja mõista, et osapooled jagavad nn aktsiapakki, kuid ei ole veel praegu teada
olevalt Strantumi "jauramise" tõttu kokkuleppele saanud

Tulemus: Hoiame endiselt näppu pulsil
- Tegevused & järgnevad sammud Vastutav isik
Kaido Kreek

Teemaalgataja
Kaido Kreek

Rakendatav tegevus
Võtab ühendust Strantumi esindajaga ja avaldab üllatust, et asjad on just
kui seisma jäänud

Tähtaeg
24.03.19

- Lisamärkused ja -kommentaarid Prügimajanduse olukorrast Harku vallas ja seega ka Türisalu külas

Anne Nuude

- Jaanitule lõke suur - teeme eeltule volbriööl - 30. aprill ja laseme rahval jaanipäevaks väiksema lõkke
kokku tassida;
- 30. aprill ühendatud üritus - Jüriöö matk ja Volbriöö lõke

Anne Nuude

Hallorava kooperatiivi tuleb posti otsa valguskaabel!!!
- Anne saadab kirja laiali info@türisaluks.ee

Kaido Kreek

Juhatuse liikmete enda võetud kohustuste täitmise distsipliin
- Nt Kaido on juba mitu nädalat saatmata liikmeksastumise avaldus/kutse - 17.03.19 õhtuks on
saadetud
- Kaido teeb ühise To-Do Listi ja saadab selle lingi kõikidele. List on jooksev ja lakooniline.
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