Havpadlerne Færder
Referat Styremøte 14.april 2021 kl. 1800. Sted: Utendørs ved Naustet,
Fjærholmen
Møteleder: Knut
Referent:
Kristine
Tilstede Heidi Grov, Ole Magnus, Egil, Heidi Grimnes, Marina,
Knut og Kristine
Sak nr

Velkommen! Spesielt til Heidi Grov og Marina

Ansvarlig

Innkalling og saksliste godkjent
Referat gjennomgått og godkjent
28/21

29/21

30/21
31/21

32/21

33/21

Samtale om styrets arbeid og arbeidsform for nytt styre
• Arbeidsoppgaver og fordeling
▪ Heidi Grov har ansvaret for medlemsregisteret
og utleie av kajakker
▪ Marina har ansvaret for Naustet
▪ De andre oppgavene er som tidligere
• Møteplan resten av året
11.mai, 22. juni, 14. sept., 12. okt., 16. nov., 14.
des.
Økonomigjennomgang
• Status på årets inntekter så langt gjort rede for
• Styrehonorar vil bli utbetalt
Organisering av utleie kajakk -> se 28/21
Naustet
• Det er ikke behov for dugnad eller generelt
vedlikehold
• Alle kajakkplassene er fordelt. Alle som har søkt har
fått plass. Wenche sender mail til de som ikke
lenger har plass.
• 5 plasser er satt av til klubbkajakker.
• Plassen rundt Naustet er okkupert av hengere etc.
Noe vi kan gjøre for å ta plassen? Flere bukker?
Turplan 2021
• Sendes til Espen, slik at den blir lagt på nettsida vår
• Vi sjekker om vi kan få tyr til Fulehuk med Heidi
som turleder 9.-10. oktober
Kursplan 2021
• Kursene etter sommeren legges ut i løpet av denne
uka.
Eventuelt
▪ Vi selger de to Aquarius Emotion
▪ Forespørsel om vennskapsklubb fra Furnesfjorden.
Vi er positive til samarbeid. De kan bli med på turer
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Neste
møte

hos oss, melde seg inn om de ønsker alle våre
fordeler og evt. Få støtte av våre kursholdere hos
seg.
▪ Forespørsel fra medlemmer av Lillestrøm
kajakklubb om leie av kajakker i sommer. Vi holder
på at vi bare leier ut til medlemmer og maks 2
netter.
Neste styremøte 11.mai kl 1800 – 2100
Ladestasjonen – Kystkultursenteret (evt. digitalt)
▪ Ansvar for utleie plasser i Nauset?
▪ Kjøp av flere kajakker og evt annet utstyr

