Havpadlerne Færder
Referat Styremøte 15.desember 2021 kl. 1800 - 2100. Sted: Riggerloftet
Møteleder: Knut
Referent:
Heidi Grov
Bevertning: Heidi Grimnes
Til

Sak nr

Kristine, Heidi Grov, Ole Magnus, Egil, Heidi Grimnes,
Marina og Knut
Velkommen!
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Ansvarlig

Gjennomgang og godkjennelse forrige referat
Godkjent
Gjennomgang av epost
o Ikke noe trening i svømmehall, pga. Corona
o Vi får 60 000 for aktivitet til barn og unge fra
Gjensidige stiftelsen, pluss 30 000 fra HPF og
30 000 fra NPF.
o Klubben.no nettbutikk for klubber med sportsutstyr,
deler ut varer fra butikken. Ole Magnus har søkt
o Tilbud fra Steinsund sommertur, 2- 9 juli 2022
Flott padleområde litt syd for Bulandet.
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Økonomigjennomgang
• Status
o Ok
Al samlingen 18.november
• Sammendrag
• Veien videre (neste sak?)
o Viktig at AL lederne kommer til styret med
det de ønsker fra styret
o Vi bør sette opp flere aktivitetssamlinger
o Kanskje legge til en time ekstra til «mingling»
o Styret kan godt være flinkere til å delegere
oppgaver rundt slike samlinger

Kristine

AL samlingen 15.-16.januar
• Lokaler
• Pris
• Bespisning
• Etc

Knut
Egil
Ole M
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o Overnattingen på Bolærne
Befalsbyggningen, kommer på ca. 350 per
seng
o Egil, Ole M og Knut planlegger programmet
videre
83/21

Regionsamlingene
Knut/Heidi
• Info fra
o Knut og Heidi deltok i Region Øst
o Knut ble litt motløs i forhold til oppmøtet fra
klubbene – det var dårlig, flere på Teams
gjorde det litt vanskelig.
o Hva trenger klubbene for å fungere bedre, og
hvordan kan vi få til et bedre regions samarbeid.
o Region øst slet med å få engasjert AL
lederne, de har lite midler og derfor
vanskelig.
o Utleie av AL ledere ble tatt opp som en sak.
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Samarbeide med eksterne?
• DNT
• Færder Kajakk
• Andre?
• Knut har vært i møte med DNT, Svein Olsen og
Eyvin Færder K
o Vi i HPF må være flinkere til å markedsføre
oss, slik at flere vil komme til oss fordi vi har
et tilbud som «konkurrentene» ikke har;
medlem i klubb, masse kompetanse, et godt
utviklet sosialt miljø, mange turer og egne
kurs for medlemmer.
o Vi svarer FK med at vi vil fortsette vår
kursvirksomhet som tidligere og at deltakere
som kommer på GK etter introkurs betaler
full pris.
o Når det gjelder DNT, er vi positive til å ta
imot deres deltagere på våre kurs, på lik linje
med alle som ønsker det.
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Utbygging – status
• Info
o Eivind fikk svar, ingen reguleringsplan før
september 2022. Sjekker ut mulig snarvei.

86/21

Sommerturen 2022
• Status
• Innspill
o Se sak gjennomgang av epost

Knut

Knut
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Vedtak: Nina, Lars og Knut jobber ut opplegget for
sommertur på Steinsund.
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Regionalt/Nasjonalt ansvar?
• Info
• Drøfting
Vedtak: Saken overføres til neste styremøte

88/21

Julehilsen

Knut
o Ole Magnus legger til noen bilder. ellers
veldig fint julebrev

Eventuelt?
o Hvordan stiller klubben seg til at vi blir spurt
om å holde kurs hos andre?
Innstilling: Våre AL’er er ikke ansatt i HPF, og er derfor frie
til å ta oppdrag hos andre.
Neste styremøte 20.januar kl. 1800 – 2100
Ladestasjonen – Kystkultursenteret

Marina

