Havpadlerne Færder
Referat Styremøte 11.november 2021 kl. 1800 - 2100. Sted: Ladestasjonen
Møteleder: Knut
Referent:
Heidi Grov
Bevertning: Ole Magnus
Til

Sak nr

Kristine, Heidi Grov, Ole Magnus, Egil, Heidi Grimnes,
Marina og Knut
Velkommen!
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Gjennomgang og godkjennelse forrige referat
Godkjent
Gjennomgang av epost
o Invitasjon til regions møte i padleforbundt
o Høring til fartsgrenser på sjøen, Ole Magnus svarer
o Forsikringssak - melde inn kajakkene våre, Knut

Ansvarlig

Ole Magnus
Knut

Ferdig ryddet!
69/21

Økonomigjennomgang
● Status
o Vi har 223 tusen på brukskonto per dags dato

70/21

Utstyr - forts
● Vedlikehold
● Erstatte
● Nyanskaffelser
o Ny kajakk Atlantic LV er kjøpt inn
o Nye årer er bestilt
o vester bestilles også

71/21

Naustet
● Status
o Knut kjøper ny lås til døren på naustet
o Eivind Kamfjord fikser portene

72/21

AL samlingen 18.nov program
● Programforslag
● Innspill
o Knut har laget program som er sendt til styret

Ole Magnus
Eivind K

Knut
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73/21

AL samlingen 15.-16.januar
● Innspill
o Oppfølging av AL samlingen i november
o Ta opp fordelingen av AL og Veiledere på
GK og turer.
o Veiledere og styret møtes for å lage
programmet i god tid før 15-16 januar
o Vi setter opp turprogrammet for 2022

74/21

Hjemmesiden
● Så langt
o Må få inn tekst om hjelp til å betale
kontingent og kajakk leie

75/21

Årsfest
● Savnet?
o I år ble det Ramsholmen
o Endre til Vårfest – mars?
Heidi Grimnes
o Vi legger ut spørsmål på FB om noen er
og Marina
interesserte i å være med på å arrangere fest
i mars -februar

76/21

Medlemssituasjonen
● Antall
● Administrasjon
o Fjerne Kristine som medlemsansvarlig
o Nye satser for 2022, se årsmøte 2021

77/21

Kurssesongen 2022
● Innspill til AL samlingen
o Livredning - og familiekurs
o Får to livredning kursholdere av forbundet,
hvis flere må klubben betale.
o Ung kurs havpadling – hva skal dette koste
o Det legges opp til tre teknikk kurs, 2 AL og
10 GK for 2022

Heidi Grov

Heidi Grov

Ole M

Havpadlerne Færder
78/21

AL + utvikling
● Innspill til AL samlingen
o Tar opp tråden fra samlingen på Fly kafeen

79/21

Turprogram 2022
● Innspill til AL samlingen
Eventuelt?
Aktivitetsledere som ikke «padler» –
o Bør etterstrebe at alle AL har et GKlivredning-kurs.
o Er ikke trening mellom kursstigen for
livredning, det bør vi i HPF ha med.
o Vi må fylle nye lokaler hos HPF med noe
viktig, som kurs i livredning.
o Vi må ha noe lignende torsdagspadling for
livredning
o Klubben vår har 5 AL livredning allerede
Region møte Oslo
o Heidi Grimnes og Knut drar
o Blir et møte for å lytte - til om det finnes noen
klubber å samarbeide med i området
o Regionalt samarbeid, arrangere felles turer
o Vise oss frem i et samarbeid
Sommerturen 2022
o 25 overnattingsplasser innendørs
o må kunne arrangere flere turer fra basen uten å
kjøre biler frem og tilbake.
o jobbe hardt for å opprettholde denne turen første
uken i fellesferien, lørdag 9. til lørdag 16. juli

Neste styremøte 15.desember kl. 1800 – 2100 (julemøte
på Kverneriet)
Ladestasjonen – Kystkultursenteret

Ole M

