
Havpadlerne Færder 
 

Referat Styremøte 9.desember 2020 kl. 1800. Sted: Ladestasjonen 

 

Møteleder:  Knut 

Referent: Egil 

 

 

Til 

 

Kristine, Wenche, Ole Magnus, Egil, Heidi og Knut. 

 

 

 

Sak nr 

  

Ansvarlig 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 

Knut 

 Gjennomgang og godkjennelse referat 18.november 

Godkjent. 

Knut 

 Gjennomgang av epost 

OK. 

Knut 

93/20 Økonomigjennomgang 

• Status 

Mindre inntekt enn budsjettert, utgiftene er lavere enn 

budsjett. Resultat ca 137.000 så langt som er over 

budsjettet på 81.000.  

Kristine 

 

 

94/20 Aktivitetsledersamlingen Østre Bolærn 16.-17.januar 

• Beslutte opplegg 

• Befalsforlegning ok, dobbeltrom 500, 14 rom, enkelt rom 

400. Kokeplater på kjøkken, vi skal bare varme opp. 500 

for utvask, søppel må tas med hjem. Totalt ca 5500 for 20 

stykker. Vi går for Befalsforlegning. 

• Arrangere med 4 grupper. 

• Tur ut lørdag kl 10:00 holde på til 19:00. 

• Starte kl 10:00 på søndag, inne kl 17:00. 

• Påmelding til kurs og turer skal gjøres ute på Bolærne. 

• Gjennomgang av øktplan for aktivitetsledere 

• Lage et reglement for kursholdere.  

Ole Magnus, 

Egil og Knut 

95/20 Søke midler fra FNF 

• Hva skal vi søke om? 

• Søknaden er skrevet og sendes. 

Knut 

96/20 Nettsiden 

• Ny? Fornyet? Espens innspill 

• Leie av kajakk hvordan skal dette gjøres, vi må ha et 

bedre system. Mulig vi kan bruke Espens forslag. Knut 

tar dette videre. Se også på Gyldenløve sin hjemmeside. 

• Mye av det gamle innholdet fjernes. 

Knut 

97/20 Utbygging Fjærholmen 

• Nåsituasjonen 

• Knut signerer leiekontrakt for 30 år for grunnen som 

klubbygget skal så på med Færder kommune. 

• Ole signerer ny avtale om 30 år. 

 

Knut 
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98/20 Sommertur 

• Tid 

• Ja ca 1 uke i fellesferien. Sted Hitra eller innenfor samme 

kjøredistanse  

• Det må settes en komité for turen. 

Knut 

99/20 Betaling friområder 

• Styret er enig i å støtte FNF sitt brev samt at HPF sender 

eget brev. 

Knut 

 Strategi rundt barn og unge. 

• Første som må på plass er skal klubben starte 

barneaktivitet (alder 6 til og med12 år)? 

• Kajakkpolo 

• Padle rundt Barneskjær 

• Vi lar denne modnes og tas opp igjen til høsten. 

 

Visjon padlesenter Oslofjord. 

• Starte på nyåret 

 

Padletinget - hva ønsker vi fra forbundet 

• Åpenhet, hva jobber de med, referater. 

• TK hav 

• Delta på samlinger. 

• Aktivitetsledersamlinger. Klubbene utfører, forbundet 

støtter oppunder. 

• Veiledersamling 

Fortsetter på nyåret. 

Ole 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 

 

 

Knut 

 Bespisning/juleavslutning        

 Eventuelt? 

• Knut ser på en måte å organisere vedtak tatt i styremøter. 

 

 Neste styremøte 13.januar kl 1800 – 2100 

Ladestasjonen - Kystkultursenteret 

 

 


