Referat
Dato:

6/1 2015 kl. 18.15

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
Peter Unold(PU), DKF
Søren Søborg, Højskolerne
Ubesat( suppleant, Vagn Sørensen),
Grejbankerne

Michael Sørensen(MS), DGI: IKKE TIL STEDE
Søren Andkjær (SA), Universiteterne
Flemming Torp (FT), Ungdomsringen

Afbud
Referent:

PU

Referat udsendt:
Nr.
Dagsorden

Punkt

Kommentar/beslutning/opgave
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af referatet fra 29/9-2014
3) Siden sidst (som aftalt sidst vil det være fint at sende ”siden sidst” rundt inden mødet for at være mere effektive)
4) Orientering om instruktør 3 samlingen 1-2. nov. 2014 på Karpenhøj: Vagn vil du give en orientering
5) Fornyelse af instruktørstatus. Mange certifikater ER forfaldet. PU og FT laver udkast.
6) Sejladsregler og passageransvarsforsikring, hvor står det nu. LB orienterer om svaret fra SFS på henvendelsen fra UR, EF og DKF. SFS
har ændret bekendtgørelsen. Endelig ny bekendtgørelse forventes ca. 20/1-2015

7) Seminar om havkajak i DK. Det følgende er sakset fra sidste referat:
Diskussionen omhandlede behovet for et møde/seminar med bredere deltagelse. Den udfordrende titel på seminaret kunne være:
hvordan undgår vi maritim analfabetisme. Emner kunne være: Den gode historier om havkajak og udfordringer, maritime huse,
skolereformen.
8) Økonomi. Hvem mangler at betale?
9) Åben for tilføjelser
10) Næste møde
11) Eventuelt
1.

Valg af dirigent og referent
Flemming og Vagn

2.

Godkendelse af referatet fra 29/9-2014
Godkendt

3.

Siden sidst:
Søren Søborg/højskolerne: Søren Andkjær/universiteterne:
• SDU er selvforsikret ift studerendes vandaktiviteter. Dette lever op til Søfartsstyrelsens retningslinjer.
• Opfordring til at opdaterer hjemmeside.
Vagn/grejbankerne: Lars/efterskolerne: Peter/DKF:
• Orientering vedr. DKFs budget.
• Norge er nu med i EPP-samarbejdet.
• Der er udsigt til at BCU i løbet af nogle år vil udelade leadership fra niveau 4 & 5.
• Opfordring til at følge med i DKFs offentliggjorte bestyrelsesreferater.
Flemming/Ungdomsringen:
• Kursuskatalog er udkommet.
• Et-dags sikkerhedskurser er en succes.

•

Sikkerhedsinstrukser: det er Flemmings fornemmelse at skoler og institutioner er ved at vænne sig til at bruge
Sikkerhedsinstrukserne

4.

Orientering om instruktør 3 samlingen 1-2. nov. 2014 på Karpenhøj:
I2-kursus/-prøve:
• I2-prøve, teoriprøven:
• Ændringer der vedrører Niveau- og rammebeskrivelser skal godkendes i samrådet.
• Årshjul: Censorsamlingen kan komme med anbefalinger til samrådet en gang årligt.
• Arbejdsgruppen (Lars Borch, Flemming Torp, Peter Unold + Vagn Sørensen og Malene) laver en beskrivelse ift. årshjul, afrapportering
fra censorsamling…

5.

Fornyelse af instruktørstatus:
Fornyelse af I3-certifikat: Peter retter fornyelses-skema til i samarbejde med arbejdsgruppen og sender ud til gennemlæsning/godkendelse i
samrådet

6.

Sejladsregler og passageransvarsforsikring
Søfartsstyrelsen har imødekommet ønsket om at der ikke behøves 2 instruktører ved samsejlads med tre eller flere fartøjer. Bekendtgørelsen
udkommer sidst i januar.
Passageransvarsforsikring: Flemming arbejder med en forsikringsløsning hvor det er den enkelte båd der er forsikret og ikke personen i
båden. Samrådet vil løbende følge op på problematikken.

7.

Seminar om havkajak i DK
Tema: sikkerhedsinstruks, passageransvarsforsikring, fortolkning af søfartsstyrelsens ”bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til
12 passagerer” (i forhold til den rettet bekendtgørelse af 21 januar 2015), maritim analfabetisme, godt sømandskab, hvad er det? –
sikkerhedsinstruks i praksis!
Form: dagsarrangement, hverdag,
Forslag til oplægsholdere: Martin John, søulk (om godt sømandskab), Søsportens Sikkerhedsråd,
Dato, tidspunkt: 13. april, 10-15
Sted: Odense (GrejbankFyn)
Økonomi: Der søges penge Friluftsrådet inden 1. marts.
Flemming og Lars arbejder videre og sender ud snarligst.

8.

Økonomi
Det ser fint ud!
Saldo: 2.786,Alle organisationer har betalt for 2013.
Der skal indbetales 500, - pr organisation. Lars udsender brev til repræsentanterne med indkrævning.

9.

Åben for tilføjelser
-

10.

Næste møde

11.

Eventuelt

12.

