
Havpadlerne Færder
Referat Styremøte 18.mai 2020 kl. 1800 – 2100. Sted: Ladestasjonen

Møteleder: Knut
Referent: Egil

Oppmøtte Kristine, Ole Magnus, Egil, Heidi, Kari og Knut

Sak nr Ansvarlig
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Knut

Gjennomgang og godkjennelse to siste referater
14. april, godkjent.
2. mai. Godkjent.

Knut

Gjennomgang av epost
Ok.

Knut

42/20 Økonomigjennomgang
● Status, godkjent.
● Alle må følge med på mailer fra padle forbundet /

idretten om kompensasjon for tapte inntekter.

Kristine

Alle

43/20 Mulighetsstudien
● Status
● Søke midler Padleleden?(Fjærholmen Padlesenter,

Padlegled1). Vi skal søke om midler her.
Knut har begynt å forfatte en søknad om midler til
Kajakk naustet fra Padleleden. Vi kan bruke argument
om utleie av dusj i bygget til brukere av padleleden.
Knut tar kontakt med Eyvin om dette.

Knut

44/20 Utleie/utlån kajakker og utstyr
● Kurs

For interne kurs så må deltagerne ha tegnet leiekontrakt,
og da blir leieprisen 100.- pr dag.
Alle kajakker reserveres for grunnkurs.
Ved våttkort kurs så er leien 500.-
Ved internkurs/teknikkurs og grunnkurs samme helg så
er det grunnkurs som har fortrinnsrett på kajakkene.
Kursholdere avtaler seg imellom om hvem som skal ha
hvilken kajakk.

● Turer
Vi leier ut kajakker og utstyr til klubbturer, alt må
vaskes med såpe etter bruk. Låntager er ansvarlig for
vasking.
Ny linje med vaskeregler legges inn i leieavtaler.

Knut

Wenche
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Nye diskusjoner tas neste styremøte.

● Covid 19 forhold; renhold/kontroll

45/20 Kurs
● Erfaringer så langt.

For tidlig start på kurssesongen, kaldt vann. Litt styr
med smittevern. Ellers bra Kurs.

● Påmelding klubbkurs – rutiner
Kursholder av internkurs legger ut kurset på Facebook.
Påmelding via e-post, ikke våttkort. Betaling via Min
Idrett. Kursansvarlig lager kurset i Min Idrett.
Kursholder sender ut brev med info til deltagere basert
på grunnkursmalen.

● Studentkurs og ideelle organisasjoner.
Kursene blir 6 eller 12 deltagere og kursprisen er flatt
6000 eller 12000. Våttkort må betales utenom, 100 pr
kort.
Disse kursene kommer etter grunnkurs.

● Kursholdere?
Noe manko, dette regner vi med at ordner seg.

Ole Magnus

46/20 Turer
● Erfaringer så langt

Gode erfaringer så langt.
● Turledere?

Mangler flere turledere, men dette ordner seg.

Egil

47/20 Sommerturen - Hitraturen
● Status

Storm Brygghus sier at alle romma først må fylles opp,
og deretter teltplasser.

● Knut kommer med endelig plan neste styremøte.
● Innspill til planleggingen

Se etter nye plasser for camping i samme området.
● Organisering

Knut og Eyvin organiserer turen.

Knut

Eventuelt?
● Saker løses på styremøter, saker som trenger raske

avgjørelser kan tas på Sjefspadlerne på facebook.
● HPF skal søke om LAM midler.

Neste styremøte 17.juni kl 1800 – 2100
Ladestasjonen - Kystkultursenteret
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