
EDMFK KOOSOLEK 30.01.2010     
Kell 20:00 klubis Rockstars 
 
 
Osalejad:  Helen Kärner, Kelly Alurand, Janek Smirnov, Toivo Salus, Ivar Kasemaa, 

Aivar Meos, Marko Pütsepp, Ketlin Sirge, Geidi Lillemaa, Janek Eelmaa, 
Katrin Pelmas, Marek Väli, Merle ja Aleksei Atamanski, Ingvar Õun, Timo 
Tani, Ragne Traat, Margus Roomets, Olli Äär, Diana Luha, Reimo Hanniste 

Kokkuvõtte tegi: Kelly Alurand 
 
2009a. kokkuvõte:  
Esimest tegustemisaastat alustas uus juhatus koosseisus Indrek, Helen ja Kelly.  
Klubiliikmeks registreerus 64 inimest, kõigile tehti liikmekaart. 
Nagu eelmisel koosolekul kokkulepiti kehtivad sel aastal neile, kes oma liikmestaatust 
pikendavad, samad kaardid. Uutele liikmetele tehakse kaardid juurde. Lisaks lasime teha ka 
Tour of the Universe sümboolikaga mustad särgid. 
Korraldatud üritused- maikuus avapidu, millel esines väga edukalt Popidiot.  
Kavandatud oli ka kontserttuur Riiga ja Vilniusesse, mis aga paraku ära jäi, rahad said aasta 
lõppedes kõik tagasi.  
Juuli lõpul toimusid Torupilli talus suvepäevad.  
Novembris korraldasime Tallinnas, pubis Seiklusjutte Maalt ja Merelt, klubi sünnipäevapeo, 
kus esines DM tribuutbänd, Depressed Blokes, Soomest. 
2009 a. klubiliikme aastamaks oli 250 EEK, mille paljud registreerunud suuremaks 
„ümardasid”. 

 
Vastukaja tegemistele: 
Margus- igal juhatusel oma nägu, tore oli ja üritusi piisavalt (st 4 üritust aastas), ökonoomne. 
Katrin- Vinge! 
Olli- kõik väga sujuvalt korraldatud, super töö! 
Toivo- kõik väga positiivne, kriitikat pole! 
 
Kelly küsimus kõigile: aasta algul toimunud koosolekust jäi õhku rippuma kahtlus, kas klubi 
tegevusel sellisel kujul enam mõtet ongi, kas leidub veel neid, kes endiselt nii mõtlevad peale 
2009 aastat? Üleüldine vastus sellele, et ei, klubi saanud sisse uue vungi ja koosolekule 
kohaletulnute arv näitab, et sellist mõtlemist enam ei tohiks olla. 
 
Praegune juhatus on nõus 2010. aastal samas koosseisus jätkama. Keegi koosolekul 
osalenutest juhatusega liitumise soovi ei avaldanud. Jätkavad seega Helen, Kelly ja Indrek. 
Rahaliselt tulime aastaga hästi välja, väga palju aitas liikmemaks, mis andis algkapitali 
ürituste korraldamiseks. Uut aastat (2010) alustasime ka väikese plussiga, millega saame 
toetada näiteks Toivo korraldatavaid talvepäevi. 
 
Plaanid 2010 
Anname teada, et siiani ainult Toivo korraldatud talvepäevad, võeti sel aastal klubi ametlikku 
kavasse. Selle aasta talvepäevadeks on broneeritud 27-28 veebruariks Otepää kandis Andu 
turismitalu. Uuel nädalal pannakse vastav info foorumisse ülesse. Vastavalt sellele, kui palju 
tekib huvilisi, tuleb ka osalustasu, mis hetkeseisuga võiks olla orienteeruvalt 150.- (koha 
renditasu 4000.-). Kui leiaksime sponsoreid, siis ideaalis teeks talvepäevad osalustasuta. 
Ürituse algusaeg 12:00 laupäeval. Kokkuleppeliselt võetagu kaasa omad söögid-joogid!  
 



02.02-03.02.10 toimub klubi ühine reis Helsingisse DM Tour of the Universe kontserdile. 
Kevadel tuleb traditsiooniline klubi uue aasta avalöök! Täpsem aeg ja koht veel lahtine. 
Suvelaager- juuli keskpaigas. Kui kellelgi on ideid, kus neid sellel aastal pidada - palun andke 
märku! Juhatuse 1 mõte oli uurida põhjarannikut (Virumaad) või Lääne-Eestit. 
Ivar- nostalgia mõttes võiks uurida Saaremaa Off-klubi (kas on üldse olemas veel ja millisel 
kujul). 
21. novembri paiku klubi sünnipäeva tähistamine. 
 

• Liikmemaks- jäägu samaks (alates 250.-) 
 
Koosolek lõppes positiivse laenguga. Vaadati filmi 1997 a. toimunud klubi esimesest 
ühisest kontsertreisist Stockholmi, millele järgnes meeleolukas tantsupidu hommikuni! ☺ 

 
 


