Referat
Dato:

26/10 2016 kl. 18.15-21.00

Sted:

Ungdomsringen, Odense, Nørregade 77 6.sal, 5100 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
Lise Schmidt-Nielsen, DKF

Michael Sørensen(MS), DGI:
Søren Andkjær (SA), Universiteterne
Flemming Torp, Ungdomsringen
Bolette, Havkajakroerne

Afbud
Referent:
Referat udsendt:
Nr.
Dagsorden

Punkt

Kommentar/beslutning/opgave
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af referatet fra 17/3-2016
3) Siden sidst (som aftalt sidst vil det være fint at sende ”siden sidst” rundt inden mødet for at være mere effektive)
4) Debat om censor/ eksaminatorarbejdet ved prøver; tidsforbrug, løn, registrering af kursister, service fra DKF mv.
5) Fornyelse af instruktørstatus.
Hvordan går det med fornyelserne.
6) Første hjælp i instruktøruddannelserne fremover, Lars Borch (bilag vedhæftet)
7) Sejladsregler og passageransvarsforsikring,
Hvor står det nu. Noget nyt?
9) Økonomi.

10) Åben for tilføjelser
11) Næste møde
12) Eventuelt
1.

Valg af dirigent og referent
Dir.: Lars B
Ref.: Vagn

2.

Godkendelse af referatet fra 17/3-2016
Godkendt (22/3)
Fremover skal referatet godkendes pr mail med kommentarer senest en uge efter referatet er udsendt.

3.

Siden sidst:
• Michael (DGI):
Fra DGIs side, kan jeg meddele at der i år er uddannet 4 nye havkajakvejledere og at det går godt fremad med ”Bevæg dig for livet”
visionssamarbejdet med DKF / DIF, hvor der i øjeblikket arbejdes på samarbejde indenfor kano og kajak området.
Projektet er sat til start 1. januar 2017 og løber med en fælles indsats til og med 2019 med det formål at være en del af den samlede DIF og DGI Vision
25-50-75 med et planlagt budget for kano og kajak indsatsen på 9 millioner kroner fordelt over de 3 år.
Kom godt i gang med at ro: Formålet er at få flere nybegyndere i gang med at prøve aktiviteterne indenfor kano og kajak også inden eller uden
deltagelse i længere introduktionsforløb og frironingsforløb i en forening. Kort og godt, sænke de barrierer der kan bremse lysten og
mulighederne for at komme i gang og dermed bidrage til de ”75 %” i 25-50-75 visionen.
Klubtuning: Denne del arbejder på de ”50” i 25-50-75 visionen og går på at optage og fastholde flere medlemmer i foreningerne
Blå Stier: Langsigtet projekt der fokuserer på at gøre vand, stier og natur til aktive idrætsanlæg
Succeskriteriet bygges ud fra data fra Idrættens Analyseinstituts nuværende og kommende statistikker med en fremgang på 4.700 idrætsaktive og et
sted mellem 2400 og 4800 flere medlemmer i foreningerne.
• Lise (DKF): Nyt bestyrelsesmedlem, overtager efter Peter Unold. Ansvar for uddannelse i DKF.
• Bolette (Havkajakroerne, vikar for Jørgen Møholt): sommertræf med 325 deltagere!
• Lars Borch (Efterskolerne): interessen for havkajak er dalende. Havkajakinstruktørhæftet er revideret (forår 2016).
• Søren Andkjær –
• Vagn (Grejbankerne) –
• Søren Søborg (højskolerne): har talt med forskelige undervisere på højskolerne, der beskæftiger sig med havkajakundervisning og kajak (el. kano el.
SUP) ifm. adventureraces. Der forelægger sikkerhedsinstruks til de daglige aktiviteter i småbåde og der bliver lavet separate sikkerhedsinstruks til
særlige arrangementer så som adventurerace.
Ønsker fast punkt vedr. Hjemmeside på dagsordnen.

4.

Debat om censor/ eksaminatorarbejdet ved prøver; tidsforbrug, løn, registrering af kursister, service fra DKF mv.
• Lars: Kan DKF stå for at tjekke de formelle ting ift. fx I2 prøverne (logbog, førstehjælpsbevis, formelle krav…)?

•
•
•
•

Michael: I DGI står administrationen for det formelle ifm prøver/kurser.
Bolette: DKF får nyt registreringssystem fra 1/1 – det betyder flere muligheder for at DKF kan tage sig af det formelle ifm prøver/kurser.
Lars/Søren A.: Ønske om at DKF er mere informerende, servicerende, ledende… à Lise tager det med til Christian Jacobsen
Lars: ønsker et møde i samarbejdsudvalget

5.

Fornyelse af instruktørstatus
• 13 I3´ere har indsendt.
• 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 (bilag fra LB )
• Michael: forslag fra førstehjælpsinstruktørgruppe (havkajakrelateret): 8 timers førstehjælpskursus ”Førstehjælpsuddannelse for mindre fartøjer og
søsport” skal være 2-4 timer teori og 4-6 timer på vandet/ved vandet (praktisk), og kurset skal tages hvert 2. år. à Havkajaksamrådet mener at det er
problematisk med specifikke kurser, da det kan være begrænsende. Fx kan det være svært at finde kurser, og det er tvivlsomt om en kajakspecifik
førstehjælpsuddannelse kan godkendes i andre sammenhænge (arbejdsmæssige, andre friluftsaktiviteter, idrætsaktiviteter etc.)
• Lars følger op på emnet og mailer rundt.
• Opfølgning fra Lars: OBS! efter mødet: Jeg har i går (31/10)talt med Sonnich , der er megen erfaren første hjælpsinstruktør i DGI og som var ham
Michael refererede til på mødet. Sonnich er i dialog med formanden for Dansk Førstehjælpsråd om at de laver undervisningsplaner til 8 timers kurset
og at de indtænker, at det skal kunne bruges af træklatrere, klatrere, skiløbere, kanopadlere, kajakroere mv., sådan at det kan bruges som et
generelt første hjælpskursus også til ikke vandaktiviteter. Opdateringen vil- tyder det på – bliver hele kurset hvert andet år!! Men som jeg ser det, så
er det det sammen som med de andre første hjælpskurser.

7.

Sejladsregler og passageransvarsforsikring
• -

8.

Møde i Søsportens sikkerhedsråd
• -

9.

Økonomi
• Saldo 10.737,-

10.

Åben for tilføjelser
• Webmaster Søren Søb rydder op på siden. Nyheder udgår, referater fra 2012-2016 lægges ud.
•

11.

Næste møde
• 6/3 2017, 18-21:00, Ungdomsringen, Odense

12.

Eventuelt
• -

