
KÄSMU KÜLASELTSI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg:  04. juuni 2016.a.
Koosoleku algus: 11.00
Koosoleku lõpp: 13.20
Koht: Käsmu Rahvamaja
Osalesid: 32 külaseltsi liiget, neist 12 volitustega

Koosolekut juhatas Virge Ong ning protokollis Inge Aus.

Tervituseks võttis sõna EELK Käsmu koguduse õpetaja aja külaseltsi liige Urmas Karileet.

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine.

2. Külaseltsi 2015.a. tegevuse aruanne ja 2016.a. plaanid.

3. 2015.a. majandusaasta aruanne.

4. Uue juhatuse valimine.

5. Muud küsimused.

1. Päevakorra kinnitamine.
Virge Ong tutvustas päevakorda. Päevakord kinnitamise poolt olid kõik osalejad.

2. Külaseltsi 2015.a. tegevuse aruanne ja 2016.a. plaanid.

2015.a. tegevused
30.aprill  - Volbripidu. Tantsuks ansambel  Mart Band

2.mai – Teeme ära! talgupäev. Korrastati rahvamaja, kabelimäge, mõisaparki, bussijaama ja

muuli ümbrust. Osales 34 külaelanikku. Pakuti talgusuppi.

12.mai – kevadlaat, korraldasid Käsmu Liisud

11.aprill – 23.mai – külaseltsi liikmete nimekirja korrigeerimine. Eelnevalt saadeti teated

palvega liikmemaksu võlg tasuda või anda teada soovist liikmelisuse lõpetamiseks. Liikmete

hulgast arvati välja 15 liiget (alus: külaseltsi põhikirja punktid 4.1.1, 4.2.2, 3.4.1 ja 3.4.2).

Liikmeid jäi 56. Liikmelisuse taastasid 1. Külaseltsis 04.06 seisuga 58 liiget.

31.mai – külaseltsi liikmete üldkoosolek. Kinnitati 2014 majandusaasta aruanne, uuendati küla

arengukava perioodiks 2016 - 2021.

23.juuni – küla jaanituli. Tantsuks ansambel Compact. Puhvet. Seltskondlikud mängud.



1. – 12.juuli – rahvamajas riiete tasuta äraandmine

1.juunist – 1.september – avatud Kapteniprouade käsitöökuur. Külaelu on ilmestanud

kontsertide ajal avatud aiad. Korraldajateks külaseltsi poolt Epp Ojalill koos Käsmu Liisudega.

5.september – suvelõpupidu. Tantsuks ansambel Üks Miil.

26.detsember – jõulupidu. Tantsuks Mart Band. Jõuluvana, loterii.

Juhatuse koosolekud:
11.aprill – arutati Teeme Ära! talgute korraldamist, plaaniliste ürituste ja üldkoosoleku

korraldamist, liikmemaksude tasumist ja majaka sadamaga seonduvat

23.mai – arutati põhikirja p 3.4 täitmist (liikmemaksu tasumist), arvati välja põhikirja mitte

täitvad liikmed (15)

2016 plaanid
rahvamaja remondi jätkamine (esitatud LEADER taotlus eemärgiga remontida suur saal;

taotluse maht 50 000 €, omaosalus 10 000 €) Arvel: 10 579 €, sellest 1920 € muulile. Vallalt

eraldatud RM remondiks 2000 €.

Teostatavad tööd:

Põrand: talade korrigeerimine, tammeparkett.

Lagi, uksed: pahtel, värv

Valgustus: laevalgustid samad, seintele uued.

Seinad: 1.20 kõrguselt laudis, edasi kipsplaat.

Küttekolded – vanad ahjud lammutatakse, paigaldatakse 2 õhksoojuspumpa.

Uus lükanduks kahe saali vahele.

Rahvamajas tulemas:

 1.juulil kell 16.00 kihelkonnapäev (kirik, RM)

 riiete tasuta äraandmine

 23.juulil elektroonilise muusika festival Viru Electro

3. 2015.a. majandusaasta aruanne.

Deebetkäive 1065,26
Kreeditkäive: 2176,49
Aastalõpu jääk 10 228,55
Sellest muuli remondiks seisuga 29.09.2014 1920,11 €

V.Ong andis ülevaate külaseltsi tuludest ja kuludest. Külaseltsi majandusaastataruande koostas

Reet Sild ning see on enne koosolekut avalikustatud külaseltsi kodulehel www.kasmu.eu.

http://www.kasmu.eu


Koosolekul osalejatele sai teatavaks, et kui külaselts peaks saama positiivse otsuse Leader

programmist, siis läheb valdavalt kogu pangakontol olev summa ning Vihula valla toetus

projektis omaosaluse katmiseks. Edaspidi on oluline tulu teenimine ja annetused.

OTSUSTATI: Võttes aluseks külaseltsi põhikirja punkti 5.3.2 kinnitada MTÜ Käsmu Külaselts

2015.a. majandusaasta aruanne.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

4. Uue juhatuse valimine.
Virge Ong selgitas, et hääletajaid  on kokku 32,  seega on koosolek otsustusvõimeline.

Põhikirja järgi võib volikirja alusel üks külaseltsi liige esindada kahte teist külaseltsi liiget.

Põhikirja järgi kuulub juhatusse 3 – 5 liiget. Arutelu tulemusena otsustasid üldkoosolekul

osalejad kinnitada juhatuse liikmete arvuks 5 liiget. Alustati kandidaatide esitamise

protseduuriga. Kandidaatideks esitati:  Kristjan Altroff, Virge Ong,  Epp Ojalill,  Haivo

Laulik,  Inge Aus, Mari-Liis Vohli, Sigrid Kristenprun ja Virve Väli. Pärast nimekirja

sulgemist taandas Virve Väli enda kandidatuuri. Salajase hääletamise läbiviimiseks valiti

häältelugemiskomisjon koosseisus Tiina Laulik ja Urmas Karileet. Pärast häälte kokku

lugemist kandis komisjon ette enim hääli saanud ning seeläbi juhatusse valituks osutunud

liikmed. Otsustati, et juhatuse koosseisust välja jäänud liikmed jäävad asendusliikmeteks.

Selleks andsid H.Laulik ja S.Kristenprun ka oma nõusoleku.

OTSUSTATI:  lähtuvalt MTÜ Käsmu Külaseltsi põhikirja punktist 5.3.3 kinnitada uus juhatus

järgmises koosseisus: Kristjan Altroff, Virge Ong,  Epp Ojalill, Inge Aus, Mari-Liis Vohli.

Asendusliikmeteks jäävad: Sigrid Kristenprun, Haivo Laulik.

TULUD KULUD
Liikmemaksud 716,40 Kaardi hooldustasu 12 kuud 15,36
Annetused 60,00 Panga teenustasud 2,42
Rahvamaja rent 1200,00 MTÜ Arenduskoda, liikmemaks 32,00
Panga intress 0,09 Teeme Ära! talgud 37,07
Vihula Vald, jõulupeo toetus 200,00 Fekaalivedu 60,00

Ülekanne kogudusele
(valesti kantud liikmemaks)

30,00

Jaanipäeva kulud 560,31
Veebilehe kasmu.eu domeen 85,10
Rahvamaja ümbruse hooldus 50,00
Sõidukulude hüvitamine
(külaseltsi esindaja osalemine
Arenduskoja üldkoosolekutel)

33,00

Kuulutus VT-s, kimp 60,00
Aastalõpupeo ansambli raha 100,00

2176,49 1065,26



Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Uus juhatus kogunes pärast koosolekut ja valis juhatuse esimeheks Kristjan Altroffi. Uue

juhatuse koosseisu esimene koosolek toimub 13.juunil kell 17.00 aadressil Põllu 15, Käsmu.

5. Muud küsimused
Koosolek kuulas muude küsimuste all ära külavanema tagasiside, mille kandis külavanema

koosolekult puudumise tõttu ette V.Ong. Kajastamist leidsid:

 kergliiklustee;

 Käsmu vesi;

 bussijaam

 turvakaamera

 ujumismuul

 Käsmu sadam.

Virge Ong tutvustas Kihelkonnapäeva. Epp Ojalill andis teada, et 5-15 juulil on rahvamajas

kasutatud riiete äraandmine. Samas tutvustas ta ka rahvamaja rendihindasid, mis on võõrastele

150 eurot ööpäev ja oma küla inimestele 75 eurot. Urmas Karileet andis teada, et 10. juunil

toimub rahvamajas nukuteater. 

Peep Veedla tutvustas Viru Folgi tasulise festivaliala kehtestamist ning sissepääsuks piletite

müügi korraldust ja palus tagasisidet.  Kuna möödunud folgil tänu tasulise ala kehtestamisele

oli seal viibimine turvalisem, siis arutati võimalust turvalisuse tagamiseks ka sellel suvel

tasuline ala kehtestada. Heiki Koort oli tasulise festivaliala kehtestamise vastu, ülejäänud

külaseltsi liikmed aga poolt. Otsustati nõustuda Viru Folgi korraldaja ettepanekuga tasulise

festivaliala kehtestamiseks, kuid leiti, et igal aastal vaadatakse üle, kuidas tasuline ala on

toiminud, milline on külaelanike tagasiside ja seejärel otsustatakse tasuline festivaliala iga

aasta kohta eraldi.

Koosolekut juhatas:                                                                      Protokollis:

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/

Virge Ong                                                                                      Inge Aus




