Havpadlerne Færder
Referat styremøte 19.august 2020 kl. 1800. Sted: Ladestasjonen
Møteleder:
Referent:

Knut
Egil

Deltagere Kristine, Wenche, Ole Magnus, Egil, Heidi og Knut
Sak nr

54/20
55/20

56/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Gjennomgang og godkjennelse referat 17.juni
Godkjent
Gjennomgang av epost
OK
Økonomigjennomgang
• Status
God økonomi, og god oversikt.
Sommerturen til Hitra
• Erfaringer
Veldig mye arbeid, krever minst 2 som samarbeider. Mye
administrativt arbeid med påmeldinger og avmeldinger.
Må si i fra klarere om nivået på turen.
Må ha mer turledere, minst en på hver tur.
Grei avstand til Hitra.
• Sommertur hvert år?
Første år, tur for aktivitetsledere.
Andre år tur for hele klubben.
Dugnad – utsettes, det som trengs gjort gjøres av mindre
grupper..

Ansvarlig
Knut
Knut
Knut
Kristine
Knut

Knut

Alle kajakker ut og gå over og reparere

57/20

Ole Magnus fikser opp i utstyrs bua
• Oppheng til vester, plasthenger, Wenche undersøker pris
på Jysk
• Oppheng til spruttrekk
• 110mm plastrør til oppbevaring av årer.
• Dusj på veggen
Kurssesongen så langt
Ole Magnus
• Erfaringer
Mange fulle kurs.
Det må organiseres et oppstartsmøte på våren med kursholdere
hvor vi går gjennom rutinene og HMS for kursgjennomføring.
Det må avholdes et møte på høsten for kursholdere hvor
kurserfaringer diskuteres.

Havpadlerne Færder
Klubbkurs ryddes opp av Ole Magnus, Heidi og Ken.
o Covid 19
Det er ikke registrert smitte etter kursene som HPF har avholdt,
og HPF forholder seg til padleforbundets råd om
kursgjennomføring.
• Studentkurs.
Det er ønskelig at 2-3 studentene som skal gå teknikkkurs og
aktivitetslederkurs hos HPF i 2020 får kursa for ½ pris.
Forutsetning er at de er med som ulønnet assistent på et HPF
grunnkurs i 2021.

58/20

• Aktivitetsledersamling
Samling med fokus på erfaringer fra turer og kurs. Tidspunkt
blir mellom 4 og 24 oktober. Ta med at kursholdere skal
informere om at de ikke kan forvente svar på henvendelser
omgående. Vi er en klubb ikke en bedrift.
Lufte tanken om en aktivitetsleder tur til et sted alla Wales.
Turene
• Erfaringer
Flere turer er uten turledere dette må ordnes. Egil må følge opp.
Det må legges stor vekt på å få gjennomført torsdagsturer.

Egil Ole
Magnus

Egil

Ingen utlandstur i regi av HPF før COVID-19 er historie.
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o Covid 19
Turlister beholdes i 10 dager, og ødelegges etter dette.
Kajakkutleie
• Erfaringer
Kommer mye mailer om utlån som tas fortløpende. Godt jobba
Wenche.
Utleieskjema må endres til neste år.
Folk er godt fornøyd med utleieordningen.
Reservere kajakker for grunnkurs ut kurssesongen.
Medlemssituasjonen
418 Medlemmer.
Høstfest utsette avgjørelsen
Har betalt inn et depositum på 2000 til Fulehuk, Fulehuk ønsker
at vi finner ny dato for arrangementet og at de beholder
depositumet. 20 – 21 mars eller 10 – 11 april, helst første
helgen.

Wenche

Knut
Heidi
Kristine.

Alle
De som godkjenner faktura må sjekke at det som står der
stemmer.
Alle
Det er ønskelig med en aktivitetsleder tur til neste år alla Wales.
Hvilke forutsetninger skal vi ha for å bli med? Alle tenker
gjennom til neste gang.
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Alle
Det er ønskelig med flere teknikkurs.
Alle tenker gjennom til neste gang.
Neste styremøte 16.september kl 1800 – 2100
Ladestasjonen - Kystkultursenteret

