
Tere 

 

Hendrik Olde muid väiteid ei hakka kommenteerima, aga protokolli kohta küll. 

 

> Teadlikult on üldkogu protokollist välja jäetud järgmised intsidendid: 
> K.Sander tõmbas katki Tartu SS Kalevit esindava Aksel Rei volikirja; 

Hendrik Olde valetab. Esiteks, Aksel Rei volikirja ei tõmmatud puruks. See sai küll 

mõnevõrra kahjustada, kuid seetõttu, et Aksel Rei pärast koosolekule registreerumist ja 

registreerijale (st. mulle) volikirja üle andmist üritas seda minu käest vägivallaga tagasi võtta. 

See ei mõjutanud mitte kuidagi Aksel Rei osalemist koosolekul, st. tema volikirja arvestati 

kehtivana. See volikiri peaks praegugi olema Maleliidu juhatuses alles. Teiseks, seda 

kahetsusväärset juhtumit ei protokollitud, kuna see leidis aset enne koosoleku algust. 

Koosoleku protokolli kantakse koosolekul toimuv, mitte see, mis juhtub enne koosoleku 

algust (koosoleku rakendamist) või pärast selle lõppu (päevakorra ammendumist). 

Vaidlus selle üle, kes on pädev toimetama koosolekule registreerimist, on protokollis 

fikseeritud nii minu poolt lk. 1 kui notari märkustes lk. 14 p. 3. Protokoll on kõigile välja 

saadetud ja igaüks võib selles veenduda. 

 

> Toomas Valgmäe kasutas Aksel Rei vastu füüsilist jõudu, kui Aksel püüdis kätte saada oma 

volikirja;  

 

Mina ei näinud Toomas Valgmäe tegevust Aksel Rei suhtes. Esiteks ei saa ma protokollida 

seda, mida ma ei näe. Teiseks, isegi kui see aset leidis, toimus see samuti enne koosoleku 

algust eelmises punktis mainitu raames. Koosoleku ajal seda väidetavat vahejuhtumit keegi 

oma sõnavõtus ei puudutanud. 

 

> Nõmme P.Kerese Maleklubi esindajal, kes osales üldkogul „külalisena“,  keelati üldkogul 

hääletamine, sest vastasel juhul ähvardati ära võtta klubil ruumid, kus toimuvad iganädalased 

teenekate maletajate turniirid;  

 

Nõmme P. Kerese Maleklubi ei registreerunud koosolekul osalejaks ning mulle on teadmata, 

mis motiividel. Koosoleku protokolli kantakse koosolekul toimuv ning kindlasti mitte seda, 

kes mis motiividel koosolekul osaleb või ei osale. 

 

> K.Koort tunnistas üldkogul, et käis koos M.Söödiga Keila Maleklubi juhile pakkumas 

alkoholi selle eest, et klubi annaks tema toetuseks volikirja; 

 

Pärast koosoleku päevakorra ammendumist keegi tõepoolest nii väitis, kuid kuna korrapärast 

arutelu enam ei toimunud, ei kuulnud ma, kas ja mida Ken Koort vastas. Koosoleku protokolli 

kantakse koosolekul toimuv, mitte see, mis juhtub enne koosoleku algust (koosoleku 

rakendamist) või pärast selle lõppu (päevakorra ammendumist).  

 

> Narva MK Kaissa poolt väljastatud volikirja alusel ei antud klubile üldkogul hääleõigust; 

 

Hendrik Olde valetab, see probleem on protokollitud. Protokoll on kõigile välja saadetud ja 

igaüks võib selles veenduda: lk. 3 lõik "Vaidlus esindusõiguse üle". Ka on protokollile lisatud 

Hendrik Olde omakäeline eriarvamus selles küsimuses (lk. 22). See on veelkordselt 

fikseeritud notari märkustes p. 4 lk. 14. 



 

> K.Koort nimetas EML-i nõukogu liikmeks Villu Otsmanni (EMTÜ nõukogu liige), kes sai 

salajasel hääletusel alla 50% osalenud liikmete toetuse ja seega ei osutunud kooskõlas EML-i 

põhikirjaga valituks EML-i  nõukogusse. 

 

Hendrik Olde valetab. Ken Koort ei nimetanud Villu Otsmanni EML-i nõukogusse. 

Protokollitud on see valimistulemusena lk. 10 ning protokollile on lisatud Hednrik Olde poolt 

kirjutatud eriarvamus selles küsimuses (lk. 21). Protokoll on kõigile välja saadetud ja igaüks 

võib selles veenduda. Koosoleku juhataja seisukoht oli, et põhikirja kõnealune nõue käib 

koosoleku otsuste, mitte isikuvalimiste kohta. Ükskõik, mida ka Villu Otsmanni valimisest 

EML nõukogusse arvata, on vale väita, et Hednrik Olde poolt nimetatud vaidlust ei ole 

protokollitud. 

 

Seni, kuni kohus ei ole Villu Otsmanni valimist kehtetuks tunnistanud, on ta EML nõukogu 

liige. Juhin tähelepanu, et Mittetulundusühingute seaduse § 24 lg. 1 järgi on üldkoosoleku 

otsuse kohtus vaidlustamise tähtaeg 3 kuud ning see sai praegusel juhul läbi 7.01.2019. Minu 

teada mitte ükski EML liige selle aja jooksul Villu Otsmanni valimist EML nõukokku kohtus 

ei vaidlustanud, kuigi Hendrik Olde esitas koosolekul kirjaliku eriarvamuse. Mulle on 

arusaamatu, et kui ükski Hendrik Olde poolt esindatud klubidest Villu Otsmanni valimist ei 

vaidlustanud, miks ta selle kohta jätkuvalt pretensioone esitab. 

 

> Küll on protokolli lisatud minu poolt nn kompromissina tehtud ettepanek, et Hendrik Olde  

lahkub juhatusest hiljemalt 31. jaanuaril 2019. 

 

Hendrik Olde lubadus tagasi astuda on protokollitud vastusena Villu Otsmanni otsesele 

küsimusele sõna-sõnalt protokolli lk. 13. Ma ei hakka temaga vaidlema selle üle, kuidas seda 

tõlgendada, kuid tema vastus on protokollitud täpselt nii nagu ta selle välja ütles. 

 

Juhin veelkord tähelepanu, et protokolli on kinnitanud notar, märkides, et see kajastab 

üldkoosolekul toimunut ja koosolekul vastu võetud otsuseid adekvaatselt (lk. 14 p. 7). Selleks 

saigi koosolekule notar kutsutud, et vältida niisugust vassimist, mida Hendrik Olde jätkuvalt 

üritab. 

 

Austusega, 

 

Kristjan Sander 
 


