Referat
Dato:

22/10 2015 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
Peter Unold(PU), DKF
Søren Søborg(SS), Højskolerne
Vagn Sørensen(VS), Grejbankerne

Afbud

FT, SS,JM

Referent:

PU

Michael Sørensen(MS), DGI:
Søren Andkjær (SA), Universiteterne
Flemming Torp (FT), Ungdomsringen
Jørgen Møholt(JM), Havkajakroerne

Referat udsendt:
Nr.
Dagsorden

Punkt

Kommentar/beslutning/opgave
1) Valg af dirigent og referent
LBJ dirigent, PU referent.
2) Godkendelse af referatet fra 6/1-2015
Godkendt. Lægges på hjemmesiden.
3) Siden sidst (som aftalt sidst vil det være fint at sende ”siden sidst” rundt inden mødet for at være mere effektive)
Dag om sejladsregler gik rigtigt godt. Enighed om at det var et godt arangement. Glæde over at Havkajaksamrådet stod samlet om
arrangementet.
Efterskolerne: Oplever falende søgning til kajakkurser.
DKF: Møde i vandsikkerhedsråd, DKFs 2020 strategiplan vedtaget.

DGI: Kursuspulje er blevet restruktureret. Stor interesse for SUP.
Universiteterne: Ikke noget nyt.
4) Orientering om instruktør 3 samlingen 21-22. nov. 2015 på Valdemar Slot (PU+VS)
VS: Samlingen bliver en dansk EPP 3 benchmark.
PU: Vigtigt at erfaringerne fra den europæiske benchmark formidles videre. Åben for censorer fra øvrige lande.
5) Fornyelse af instruktørstatus. Mange certifikater ER forfaldet. PU og FT fremlægger den valgte model.
Enighed om en række forslag og ændringer til modellen. PU giver dokumentet endnu en runde og sender rundt.

6) Sejladsregler og passageransvarsforsikring, hvor står det nu. Noget nyt?
Ikke noget nyt om sejladsregler.
7) Seminar om havkajak i DK.
Tilfredshed med dagen. Umiddelbart ikke behov for yderlige tiltag på havkajakområdet.

8) ”Tjek” Prøvesystemet, niveauer, censorer, skriftlig prøve mv.
Debat om årets erfaringer med systemet.
9) Møde i Søfartsstyrelsen
Havkajaksamrådet er blevet medlem og enighed om at LBJ repræsenterer Samrådet.
Diskussion om bruge af svømmevest/redningsveste skulle gøres obligatorisk(lovkrav)
10) Økonomi.
Ser fint ud. Ingen grund til nye indbetalinger.
12) Sikkerhedskultur
VS og SA præsenterede projekt om opsamling af uheld/nær-uheld database for friluftsliv.
Konklusionen på debatten blev at der skal tænkes yderlige over projektet.

12) Næste møde
Torsdag 17. mars, odense, 18.15
12) Eventuelt
VS: Grejbank Fyn og Kerteminde Kajakklub holder Kajak-Lucia søndag d. 13/12.

