Havpadlerne Færder
Styremøte 8.oktober 2019 kl 1800. Sted: Hos Kristine, Aschehougsgt 25, Horten
Innkalling
Møteleder: Knut
Referent:
Egil

Tilstede

Kristine, Wenche, Egil, Knut (Eyvin er på ferie)

Sak nr

Ansvarlig
Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallingen godkjennes

Gjennomgang og godkjennelse av forrige referat

Vedtak: referatet godkjennes med kommentarer

70/19

Heidi, Ole Magnus og Ken drar erfaringer fra de 5 oppleggene de
har gjennomført for HPF i 2019. Videreføring i 2020?
Ole Magnus dro oss gjennom historien for de 5 brottkursa.
Folk meldte seg inn i klubben for å være med.
Bølger langs land, dagskurs, for alle kursa så var 8 timer for langt.

Redninger, dagskurs, stort spekter av deltakere. Været ga flatt
vann. Må ha minst 2 pauser.

Færder bølge helg 2 dager. 19 påmeldte i løpet av første dag.
A, B og C plan, A plan var den som ble brukt. Litt for lange dager.
Syning av forhold før man gikk ut med gruppene.

Brott over skjær, dagskurs, mye vind, lite bølger. Delte ikke inn
etter nivå, dette burde være gjort. Fikk flyttet grensene for de

Knut

Havpadlerne Færder
fleste. Mye tauing.

Langtur i eksponert farvann, dagskurs, navigering, padle langt.
God service fra lån av Olympia Sport.

Alle kursa / gruppene burde være partall.

Klubben burde holde taueline, førstehjelpsutstyr med
smertestillende samt et shelter/fjellduk.

Lage kurs for aktivitetsledere.
Alle kursa burde fortsette.

Færder 5 bør fortsette.

Kursavgift?
71/19

Økonomigjennomgang

Kristine

50.000.- fra fylkeskommunen for forstudie kajakknaustet.

Vedtak: Tas til etterretning

72/19

73/19

Aktivitetsledersamlingen 21.oktober - innhold
●

Innspill til aktivitetsplan 2020 fra Egil og Eyvin

●

Gruppearbeid fra Knut

Bassengtrening - organisering
●

74/19

Knut
Egil

Knut

Tas opp i aktivitetsleder siden på facebook. Knut lager en
instruks for gjennomføringen. I utgangspunktet så skal
lederen av bassengtreningen være aktivitetsleder /
livredder.

Priser på interne kurs for og de som har kurset fra før

Knut
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●

75/19

Høstfesten - status
●

76/19

77/19

Prisen på alle repetisjonskurs på grunnkurs og teknikkurs
for vår medlemmer er 500.- Repetisjon aktivitetslederkurs
er full pris. Tilbud om repetisjonskurs gjelder bare hvis det
er ledige plasser på kursa.
Wenche

12 påmeldte pr dags dato

Mulighetsstudien - nye tegninger - kommentarer
●

Ser bra ut.

●

Hvordan skal utstyr lagres, 4 kajakkboder med 4 ½ boder
til utstyr eller at bodene blir dypere.

●

Ventilasjon slik at utstyr tørker.

Møte med Færder kommune ang. Sykling og Padling som satsing
Orientering fra møtet

Knut

Knut

Eyvin er på saken
72/19

Kurs for speidere - prinsipper for slike opplegg

Egil

Idelle organisasjoner for barn og ungdom er introkurs med
selvkost (instruktørlønn + våttkort).
Vi tar spørsmålet opp på aktivitetsleder samlingen 21 okt.
73/19

Nedre grense antall deltakere for gjennomføring av kurs.
●

Grunnkurs - 2

●

Teknikkurs - 4

●

Aktivitetsleder kurs - 4

Knut

Regelen bør være at kurset skal bære seg.
74/19

Eventuelt
●

Førstehjelpskurs som klubbkveld på vinter.

Neste styremøte 7.november

Egil

