Vääna-Jõesuu Külaseltsi JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 02.09.19
Koosolek toimus 27.06.2019 Vääna-Jõesuu rannas.
Ühingu ärinimi: Vääna-Jõesuu Külaselts MTÜ
Ühingu registrikood: 80287702
Ühingu asukoht: Hiie tee 21, Vääna-Jõesuu, Harku vald, 76909
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:
1. Kristina Nurmetalu
2. Janela Lääne
3. Ain Lillepalu
4. Suzanne Meliste
5. Indrek Tammoja
6. Anu Reinsalu
7. Andrei Gudim

Koosoleku juhatajaks valiti Kristina Nurmetalu ja protokollijaks Suzanne Meliste
PÄEVAKORD:
1) Uue juhatuse esimehe/naise valimine
2) Juhatuse koosolekute toimumisaeg
3) KÜSK toetus
4) Külamaja
5) Projektid vallale
6) Külapäeva tulu
7) Edasised ürtused
8) Noorte koosolek
9) Külaseltsi liikme hüved
10) Liikmetele infokiri
11) Kaasava eelarve projekt
12) Juhatuse liikmete pildistamine
1. Arutati külaseltsi juhatuse esimehe valimist. Otsustati, et uueks esimeheks saab alates
02.09.19 Ain Lillepalu.
2. Arutati seltsi juhatuse liikmete koosolekut pidada edaspidi korrapäraselt kindlal päeval.
Otsustati, et edaspidi toimuvad koosolekud iga kuu esimesel teisipäeval. 2019. aasta
koosolekud toimuvad järgnevatel kuupäevadel – 01.10, 05.11, 03.12.
3. Arutati KÜSKi 25000€ toetuse saamise võimalust. Ettepanekute hulgas olid järgnevad
mõtted:
Vääna Jõesuu Külaselts MTÜ
Hiie tee 21, Vääna Jõesuu küla, Harku vald
E-post: vjkselts@gmail.com
Harjumaa, 76909

Tel +372 56709395

Registrikood 80287702

- Külaseltsi liikmetele nudiseadme rakenduse arendamine
- Koduleht ka venekeelseks
- Haagisel saun
- Elektri tõukerattad
- Uus logoraamat
Otsustati veel mõelda ja arutada, milline neist ettepanekuteks oleks parim.
4. Arutati mis olukord on külamajaga. Otsustati, et külamaja oleks vaja mõõdistada ning
teha hoonest ja ruumidest korralikud joonised, et edasi oleks lihtsam ja kõigile
arusaadavam planeerimise ja korrastamisega tegeleda.
5. Arutati järgmise aasta ürituste ja huvihariduse plaane. Otsustati, et Kristina saadab vallale
vajalikud dokumendid ürituste ja huvihariduse toetuste saamiseks.
6. Arutati mida teha külapäeval korradatud kontserdist saadud tuluga. Otsustati, et Kristinale
ja Ainile hüvitatakse kütuse jms kulud. Ülejäänud tulu jääb tulevaste ürituste jms
korraldamiseks.
7. Arutati millised üritused on veel käesoleval aastal tulemas. Tulemas on veel novembris
hingedepäeva kontsert ning kooliga koostöös jõululaat. Otsustati, et ka sellel aastal
tunnustatakse hingedepäeva kontserdil vabatahlikke.
8. Arutati, et sarnaselt mõni aasta tagasi toimunud noortekoosolekule tuleks korraldada
taaskord uus. Noori on külla juurde tulnud ning väga oluline on nendega suhelda ja nende
ettepanekuid ja muid häid mõtteid kuulda. Murekohaks on külaplatsil lõhkumine ning
prügistamine. Otsustati, et Kristina korraldab külatoas noortele sügisel koosoleku.
9. Arutati külaseltsi liikmete hüvede suurendamist. Seni on saanud külaseltsi liikmed
Tabasalu spordikompleksis soodustust, kuid erinevaid tooteid/teenuseid võiks külaseltsi
liige lisaks sellele veel saada. Otsustati, et tuleks suhelda ja kaardistada oma kandi
ettevõtjad, nendega suhelda ning kokkulepped sõlmida. Samuti tuleks kodulehele teha
eraldi rubriik, kuhu ettevõtjad ja nende poolt pakutavad hüved külaseltsi liikmele oleks
nähtavad.
10. Arutati, et külaseltsi liikmetele tuleks taaskord saata uudiskiri. Otsustati, et seekord saadab
uudiskirja tulevaste ürituste ning uue juhatuse esimehe osas Ain.
11. Arutati, et uue kaasava eelarve projekti esitab seekord külaseltsi liige Vahur Vatter.
Toetust küsib Vahur V-J kooli staadioni kõrvale mini arena ehituseks, kus saaks mängida
nii jalgpalli kui ka hokit ja tennist.
12. Arutati juhatuse liikmete pildistamist kodulehe tarvis. Otsustati, et sügisel tehakse
pilditsamine ära.
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