Havpadlerne Færder
Referat Styremøte 17.-juni 2020 kl. 1800. Sted: Ladestasjonen
Møteleder:
Referent:
Tilstede

Knut
Kristine
Kristine, Wenche, Egil, Heidi og Knut

Sak nr

Ansvarlig
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Gjennomgang og godkjennelse referat 18.mai
Godkjent
Gjennomgang av epost

48/20
49/20
50/20

51/20

52/20

Økonomigjennomgang
• Status gjennomgått
Tilbakebetaling medlemskontingent
- Vi beslutter at vi tilbakebetaler kontingent til de
som tar grunnkurs
Kurs
• Kommentar fra deltager: Innkallingsbrevet uklart
mhp påkledning og hvilket utstyr som inngår i leie
av utstyr
o Vi kan ikke gjøre det tydeligere enn det allerede
er
• Ventelister?
o Oppfordre kursleder1 til å sende mail om å
melde seg på første ledige kurs
• Gjennomføring – erfaringer
o Erfaringer må tas i AL samling på høsten
o Navigasjonskurs var bra, med noen
muligheter til forbedring
o Første kurs i år var for tidlig. Grunnkurs bør
starte etter 17. mai
• Kajakkutlån – erfaringer
o Instruktørene må sjekk skegg og pedaler før
kurs kajakker settes tilbake
• Covid 19
o Virker som om dette fungerer både i forhold
til tekniske øvelser og renhold
Dugnad? Organisere vedlikehold utstyr og Naustet?
Knut/Geir/Wenche
Vi bør holde dugnad rett over ferien:
- Vedlikehold kajakker
- Rydde og vaske
- Oppheng i skapet ute
- Skifte kode på døra (Egil)
Kjøp av nye kajakker (budsjettert med tre nye i år)
Knut
• En stor til; Baffin P3

Havpadlerne Færder
•
5320

NDK Sportiv + NDK Sport

Sommerturen - Hitraturen
• Status 24 deltagere
Eventuelt?
- Speidersamling Oserød skole (Arås eller Knarberg)
o Ønsker introkurs med alt utstyr til opp mot
200 stk
o Vi henviser dem videre til Færder kajakk
- Øremerkede kajakker
o Vi øremerker 2 kajakker til privatleie når
det går grunnklurs
- Utleie kajakker utenom kurs og turer
o Vi åpner for vanlig leie
- Betaling internkurs
o Vi undersøker bruk av Webshop
- AL samling HPF og NPF
o Vi er positive til å bidra
Neste styremøte 19.august kl 1800 – 2100
Ladestasjonen - Kystkultursenteret

Egil
Wenche
Wenche
Kristine
Knut

