Havpadlerne Færder
Styremøte 14.august 2019 kl 1800. Sted: USN, rom: Gåserompa?
Referat
Møteleder: Knut
Referent:
Egil
Tilstede

Kristine, Wenche, Kari, Egil, Mads, Eyvin, Knut

Sak nr

Ansvarlig
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling godkjennes
Gjennomgang og godkjennelse av forrige referat
Vedtak: referatet godkjennes.

47/19

Økonomigjennomgang

Kristine

Vedtak: OK, sommerferie.
48/19

Priser kurs tidligere deltakere – vi har en bestemmelse om at de
som tidligere har tatt kurs i HPF betaler redusert pris for
oppfriskning.
Forslag til vedtak: Medlemmer i HPF som ønsker
oppfriskningskurs, får dette til kr. 500,-

Knut

Vedtak: Alle som er medlem og har tatt grunnkurs et eller annet
sted kan ta et oppfriskningskurs (delta på ordinært grunnkurs) og
betaler kr. 500.49/19

Utleie kajakker
 Rutiner og etterlevelse – erfaringer fra sommerens
aktiviteter.

Wenche

Det har gått mye bedre i år sammenlignet med 2018.
Mesteparten av de som leverer kontrakt er de som tar grunnkurs.
50/19

Mulighetsstudien
 Orientering om situasjonen
Første møte før sommeren med kommunen var veldig positivt.
Neste uke møte med eiendoms avdeling i fylkeskommunen. En
kommentar er at det er mye fasade mot sjø.
Melding er sendt til ordføreren og fått god tilbakemelding fra han.

Eyvin

Havpadlerne Færder
Skole og ungdom er viktig for å få støtte fra Sparebank stiftelsen.
Prosessen er i god gang.
51/19

Honorar til instruktører på Malmøyasamlingen
Se vedlegg.

Eyvin

Vedtak:
Skriv fra Eyvin om honorar godtas.
52/19

Deltakelse på Færderdagen 24.august
HPF har ikke mulighet i år.

Knut

53/19

Høstfesten
Wenche er alene om saken. Wenche snakker med Badehettene
om arrangementet.
Arrangementet legges ut på Klubb Info på Facebook.
Godt i gjenge.

Wenche

54/19

Innkjøp verktøy
Ole Magnus kommer med ønskeliste på verktøy og sender til
havpadlerne@gmail.com
Foreløpig beløpsgrense 5000.Wenche sender mail til Ole Magnus og Mads.

Wenche

55/19

Årshjulet – gjennomgang
Vedlegg
Styret medlemmer ser på årshjulet til neste møte, og kommer
med endringer.

Styret

56/19

Dugnad på Naustet/kajakkene/utstyret – tid og ansvarlig,
organisering, bespisning etc.
Dato:
Knut snakker med Mads og Eivind om dugnad.

Mads

57/19

Eyvin har svart forespørsel fra ungdomskolen:
Hvis det er noen elever som vil være med på saken med
utbygging så kan HPF gi oppgaver i forbindelse med dette.

Eyvin

58/19

Knut kontakter Mads og avklarer dugnader.

Mads

59/19

Eventuelt
Søndagstur, Turledere må på plass.

Eyvin

Aktivitetsleder møte, evaluering av sesongen som har vært. Har
vi noen tanker om neste sesong. Gå gjennom de
tilbakemeldingene som vi har mottatt.
Eyvin, Wenche og Egil er med på et presentasjon opplegg for

Eyvin

Havpadlerne Færder
xTable på Fjærholmen tirsdag 27 august kl 18:00.
Wenche snakker med Badehettene om noen kan være med på
opplegget.
Presentere klubben, Padleled Vestfold og litt padling i vika ved
stranda.
Neste styremøte
Onsdag 4 september.

Wenche
Egil

