Havpadlerne Færder
Referat Styremøte 16. september 2020 kl. 1800. Sted: Ladestasjonen
Møteleder:
Referent:

Til

Knut
Kristine

Kristine, Wenche, Ole Magnus, Heidi og Knut

Sak nr

63/20

64/20

Ansvarlig
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Gjennomgang og godkjennelse referat 19.august
Godkjent
Gjennomgang av epost
Gjennomgått
Økonomi
● Meget god økonomi, bra inntekt på utleie båter
● Ber om å få inn fakturaer fra AL
Aktivitetsledersamling høst
● Tid: Torsdag 5. november, 18-21:00
● Sted: Flykafeen (Knut bestiller)
● Knut sender ut en invitasjon på e-post til de AL’ene som
ikke er med i FB gruppa

Kristine

Ole Magnus,
Egil, Knut

Aktivitetsledertur
● Vi ønsker en dagstur i november, 14. november
● Reise til utlandet er lite sannsynlig denne
våren/sommeren, men andre muligheter er f.eks.
Stavanger en helg med guide der borte.
Dette går vi for :)

65/20

66/20

Kajakkene Vedlikeholdet
● Knut og Geir ser over alle neste uke
● Innkjøp av nye kajakker. Vi ønsker 6 nye. OM og Heidi
kommer opp med forslag. 2 Atlantic, 1 Baffin P3, 2 Scott
glassfiber LV + MV, f.eks NDK Sportiv/Sport
● Vi ønsker at vi skal slakke på reglene for utleie med at
man kan leie kajakk i 2 netter, men fortsatt med
utgangspunkt i Fjærholmen (innføres til våren)
● Vi har besluttet å bestille elektriker for å sette opp mer
lys utvendig

Knut

Kontrollutvalget

Knut

Ole Magnus

Wenche

Ole Magnus

Havpadlerne Færder
● Opplæring: Kontrollutvalget vårt skal delta på webinar
om funksjonen og inviteres på neste styremøte
67/20

Kurs og turer 2021
● Innledende tenking:
OM: Opplæring av AL før kurssesongen, GK starter etter
17. mai, alle i klubben bør ta TK (kjøre kurs også på
sommerstid), oppfriskning og nav.kurs, søndagsturer

68/20

Kajakkutlån bookingsystemet
Wenche
● Wenche oppdaterer eksisterende system med riktig navn
og nummer + merker kajakker som mangler nr
Ole Magnus
● OM sjekker bookingsystem hos sin onkel
Kristine
● Kristine sjekker bookingsystem hos Asker kajakklubb

69/20

Medlemssituasjonen
● Fra 31.12.20 gjelder ny versjon av Klubbadmin, vi har
gått over til ny versjon allerede

Knut

70/20

Høstfest utgår pga Covid 19

Heidi

71/20

Kajakkrampe på Fulehuk
● Eyvin og Knut blir med Thorvald ut på befaring
● Mål for Fulehuk: Bli en del av Padleleden

Knut
Ole M

72/20

Utbygging på Fjærholmen
● Formannskapet har vedtatt at vi får bygge ut
● Det skal opp i kommunestyret fordi det er NLF område
● Det må også en omregulering til
● Eyvin har bekreftet at han tar saken videre. Kontakt med
kommune og banken er neste skritt.

Knut

73/20

Avvik i NPF
● Info om NPFs syn på behandlingen av innkomne avvik
● Vårt syn: Det er for dårlig kommunikasjon mellom NPF
og klubbene

Knut

Eventuelt
● Bassengtrening – Knut er bassengansvarlig, tida fra
19-20 er lavterskel med veiledning. Maks 7 kajakker i
bassenget samtidig. Fra 20 -21 er det fri trening.
Ansvarlig AL setter opp hva som er tema hver gang.
Ansvarlig AL får heretter betalt som en torsdagstur.

Ole Magnus
og Egil

Knut

Heidi

Havpadlerne Færder
● Hjemmeside, vi spør Espen om han vil ta ansvaret
Neste styremøte 14.oktober kl 1800 – 2100
Ladestasjonen - Kystkultursenteret

