
ULDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Vtitina-J6esuu koolimai a 05.05.2019

Algus kell 14., l6pp 15.00

Juhatas Ain Lillepalu
Protokollis Anu Reinsalu
Osalejad: 37 kiilaseltsi liiget, sh 13 volitatud (lisatud registreerimise leht). Uldkoosolek on
otsustusv6imeline.

Piievakord:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Juhatuse liikmete valimine
3. Jooksvad kiisimused

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Suzanne Kulbach annab iilevaate 2018. aasta tegevustest ja plaanidest 2019. aastaks.

Tegevusaruanne:
Liikmeid eelmise aasta seisuga 92, lisandus 8 ja lahkus 8. Aasta jooksul loodi discgolfi rada, hangiti
helipult, muusikakeskus, generaator, mikrofon. Toimusid erinevad koostddprojektid vallaga.
Tegutsevad erinevad treeningud ja ringid. Selts korraldas erinevaid stindmusi, avatrnoortetuba, mis
tegutseb kiilatoas. 19. mail 2019 toimub kirbuturg, suvel tuleb mitmeid tiritusi, sh ktilapiiev
2Ojuulil, kus avatakse ktilaplats (Harku valla avatud kiilade niidalaraames) ning 2l juulil kiilap2ieva
ja traditsiooniline ,,Meresjooks". Tulemas on stigisene vabatahtlike tunnustamine jne.

Maj andusaasta aruanne.
Ain Lillepalu annab iilevaate 2018. majandusaasta aruandest. Majandusaasta aruande jiirgi on
kiilaselts plussis. Pdhiliselt toimub projektipdhine majandamine. Liikmemaks on konalikult
laekunud. Revidendi ettepanek aruanne kinnitada.
OTSUSTATI: Kinnitada 2018. majandusaasta aruanne. Poolt: 37 Vastu: 0 Erapooletuid: 0



2. Juhatuse liikmete valimine

Eelmise juhatuse liikmetel Ain Lillepalul, Kristina Nurmetalul, Erik Laatsil, Kristjan Sanderil ja
Tarmo Tederil on volitused lOppenud. Vana juhatuse liikmetel Suzanne Kulbahil ja Janela Liiiinel
volitused kehtivad. Pdhikirja jargi v6ib juhatuses olla kuni 7 liiget ja seega on vaja valida 5 uut
juhatuse liiget. Suzanne Kulbach teeb vana juhatuse nimel ettepaneku valida uuteks juhatuse

liikmeteks Ain Lillepalu, Kristina Nurmetalu, Anu Reinsalu, Indrek Tammoja ja Andrei Gudim.
K6ik kandidaadid on andnud ndusoleku kandideerimiseks. Tiiiendavaid kandidaate ei esitatud.
Tehti ettepanek hiiiiletada k6ik kandidaadid koos nimekirja alusel.

OTSUSTATI:
Valida Viiiina-J6esuu Kiilaseltsi juhatuse liikmeteks jiirgnevaks 3. aastaks Ain Lillepalu,
Kristina Nurmetalu, Anu Reinsalu, Indrek Tammoja ja Andrei Gudim.
Poolt: 37 Vastu: 0 Erapooletuid: 0

Tiinati juhatuse liikmeid, kelle volitused l6ppesid.

3.Jooksvad kiisimused.

Ktilaplats saadi vallalt l0-aastaks tasuta rendile. Plaan on ltihiajal teha korda l6kkeplatsi iimbrus,
piistitada lipumast, kiik (Harku vald annab raha, puudu hetkel ehitusluba) ja teostada pidevalt
hooldust.
Ktilamaja (roosa katlamaja) ki.ilaseltsile iileandmise kohta on olemas valla miilirus ja otsus.

Arengukava osas on muutusi olnud palju ja kiisimus on olnud nii vormis kui sisus. Viimase 3 aasta
jooksul on vajadusi jooksvalt kaardistatud ja osa vajadusi on ka juba lahenduse leidnud. 26. maiks

on valla arengukava tiiiendamiseks sisendite andmise tiihtaeg. Niiiteks Naage kergliiklustee
planeerimine peaks olema kindlasti iihe punktina sees meie poolt. Uus juhatus tegeleb sellega.

Arengukava soovivad kiilaseltsi liikmed saada meili peale.

Uldkoosoleku nSusolekut kiisiti luba juhatuse liikmele Kristina Nurmetalule palga maksmiseks
kiilaseltsi perenaise kohustuste t2iitmiseks. Seda finantseerib Harku vald24 tunni ulatuses niidalas.

Koosolekul osalejad olid sellega n6us.

Kiisiti Hiie tee toode alguskuupiieva javalgustuse kohta. Samuti esitati kiisimus Terratee valgustuse
kohta, kuna seal samuti postid olemas. Kiilaseltsi juhatus uurib vallast ja jagab informatsiooni fb
lehel ja infokirjas seltsi liikmetele.

Ain Lillepalu
koosoleku juhataja protokollija


