Referat
Dato:

6/3-2017 kl. 18.15-21.00

Sted:

Ungdomsringen, Odense, Nørregade 77 6.sal, 5000 Odense C, Tigergården, inden gennem porten ved Asia Shop, Tag elevator ved vindfanget helt op
og gå til højre. Følg gangen rundt og gå gennem 2 døre. Så er du der.

Deltagere:

Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Søren Søborg, Højskolerne
Vagn Sørensen), Grejbankerne

Afbud

Lise Schmidt-Nielsen, DKF
Flemming Torp, Ungdomsringen

Paulette Topsøe-Jensen (PTJ) DGI
Søren Andkjær (SA), Universiteterne
Bolette Fokdal, Havkajakroerne

Referent:
Referat udsendt:
Nr.
Dagsorden

Punkt

Kommentar/beslutning/opgave
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af referatet fra 26-10-2016
3) Siden sidst (som aftalt sidst vil det være fint at sende ”siden sidst” rundt inden mødet for at være mere effektive)
4) Hjemmesiden, en opdatering Søren S.
5) Fornyelse af instruktørstatus.
Hvordan er det gået?
Hvornår får man at vide om man er godkendt når man har udfyldt ”Fornyelse af DKF Instruktør 2/3 Havkajak licens”? og dermed et nyt plastikkort?
Vigtigt at der er en procedure for hvordan instruktører får besked om at deres licens er ved at udløbe!
6) Første hjælp i instruktøruddannelserne fremover, Lars Borch
Det bliver et 8 timers kursus. Hvad siger DKF til at indføre det?
7) Sejladsregler og passageransvarsforsikring,

Hvor står det nu. Noget nyt? Kort fra Lars og Flemmings møde med SFS i januar 2017.
9) Økonomi. Søren A
10) Åben for tilføjelser
11) Næste møde
12) Eventuelt
1.

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lars Borch, Referat: vagn

2.

Godkendelse af referatet fra 26/10-2016
Godkendt

3.

Siden sidst:
Opdatering af Havkajakroerhæftet, status
• Bolette, Havkajakroerne: forårstræf ved Gamborg Fjord, sommertræf på Møn, Rosenvold Camping/Vejle fjord
• Søren Søborg, Højskolerne: SFS vendte tilbage til Søren S. på forespørgsel om forsikringsforhold for kostskole-elever med egne kajakker, når eleverne
sejler i egen båd i fritiden (iflg. skolens definitioner). Henvendelsen var for at få uddybet forespørgslen - og de er dd. ikke vendt tilbage. Ellers intet
nyt. Hjemmeside: Alle referater ligger nu tilgængelige på hjemmesiden. Nogle undersider er fjernet og nogle links er opdateret.
• Paulette, DGI: 3 konsulenter ansat i bevæg dig for livet. Laver en ungdomsroeruddannelse i – ansøger Trygfonden om midler.
• Søren Andkjær, Universiteterne/højere læreranstalter: • Vagn, Grejbankerne: grejbankernes udlån er steget de sidste to år, efter 5 år med faldende udlån.
• Lise, DKF: • Lars, Efterskolerne: det ser ud til at I1 kursus i Ungdomsringen bliver oprettet i år. Nytrevideret Havkajakroer-hæfte udkommer snart.

4.

Hjemmesiden, en opdatering: Søren S.
• Referater er opdateret til dato
• Referater og links opdateres for tiden
• Repræsentanter er opdateret. Telefonnumre slettes for Vagn
• Hvis organisationerne har brug for at få links på hjemmesiden sendes dette til Søren Søborg.
• Menupunktet ”Nyheder” erstattes med ”Information”.
• Punkter til ”Information” sendes til Søren Søborg.
• Dansk havkajakbrancheforeningen har ikke deltaget i møder i flere år. De slettes derfor fra repræsentanter i Havkajaksamrådet.
• Søren Søborg finder udlånsstatistik for hjemmesiden

5.

Fornyelse af instruktørstatus
Hvordan er det gået?

Hvornår får man at vide om man er godkendt når man har udfyldt ”Fornyelse af DKF Instruktør 2/3 Havkajak licens”? og dermed et nyt plastikkort?
• Instruktører der er i systemet men ikke har søgt fornyelse, bliver kontaktet inden de ryger ud.
• Der er tekniske problemer med DKFs nye medlems-registrering (member-link). Derfor er der ikke blevet sendt plastikkort ud. Der arbejdes på sagen.
• Bolette (i denne sammenhæng DKF): Vil sørge for at der kommer en meddelelse på forsiden af DKFs hjemmeside om problemerne. Der bliver sendt
en mail til alle instruktører 2 og 3, der har sendt ind om recertificering.
• DKF opfordres til at der når instruktører har indsendt fornyelsesformular får en tilkendegivelse tilbage. Vigtigt at der er en procedure for hvordan
instruktører får besked om at deres licens er ved at udløbe!
6.

Første hjælp i instruktøruddannelserne fremover
Lars Borch:
• Det bliver et 8 timers kursus ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og for sejlsport”.
• Dansk førstehjælpsråd udkommer med guidelines/uddannelsesplaner for kurset 23/3.
• Lars Borch og Flemming Torp holder møde med Dansk Førstehjælpsråd d. 15/3. Her skal det bl.a. afklares om 8 timers kursus kan bruges til flere
discipliner, fx klatring, skisport.
• Kurset skal tages hvert andet år.
• DKF anbefales at indfører 8 timers førstehjælp ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og for sejlsport” som krav til
havkajakinstruktøruddannelserne.
•

Det er problematisk at instruktører (DKF) kun skal bekræfte at de har en gyldig og opdateret førstehjælpsuddannelse hvert 5. år. Kan man lave et
system hvor man sikre at instruktører har det krævede (fornyelse hvert 2. år)?

7.

Sejladsregler og passageransvarsforsikring
Hvor står det nu. Noget nyt? Kort fra Lars og Flemmings møde med SFS i januar 2017.
• Eksempel: Hvis en skole sender elever til en klub til instruktion skal skolen lave en sikkerhedsinstruks og klubben ligeså, eller skolen skal godkende
klubbens sikkerhedsinstruks. Passageransvarsforsikringen kan godt være klubbens hvis denne følger fartøjerne.
• Udlejning/udlån: Det er den der er ansvarlig for sejladsen der har ansvar for fartøjerne.
• Søren Søborg undersøger forsat muligheden for at højskoleelever med roeruddannelse må ro uden underviser udenfor skoletid.

8.

Møde i Søsportens sikkerhedsråd
Referatet sendes ud med dagsordenen

9.

Økonomi Søren A
Konto: 10.176 kr.

10.

Åben for tilføjelser

11.

Næste møde
Dato: 25/10 2017 OBS ny adresse!
Søren Andkjær: Vi skal se i kommissoriet for samrådet. Hvad står der og hvad skal vi arbejde med. På næste møde skal vi se på om kommissoriet skal
revideres.

Paulette: ønske om at samrådet debattere:
• at der er få kvindelige instruktører
• at der ikke arbejdes med kuldepåvirkninger
• traditionen for at bruge svømmevest
Forslag om at samrådet laver et træf/symposium med udgangspunkt i samrådets arbejde.
12.

Eventuelt
-

