Referat
Dato:

29/9 2012 kl. 18.15

Sted:

Ungdomsringen, Odense

Deltagere:

Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Peter Unold(PU), DKF
Ubesat (), Højskolerne
Ubesat(), Grejbankerne

Afbud

MS

Referent:

PU

Referat udsendt:

4/1 2014

Nr.

Kommentar/beslutning/opgave

Dagsorden

Punkt

Michael Sørensen(MS), DGI
Søren Andkjær (SA), Universiteterne
Flemming Torp (FT), Ungdomsringen

1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af referatet fra 29/10-2013
3) Siden sidst (som aftalt sidst vil det være fint at sende ”siden sidst” rundt inden mødet for at være mere effektive)
4) Orientering fra samarbejdsudvalget omkring EPP og instruktøruddannelserne: Har andre end DKF budt ind med EPP4/ I3 kurser (Prøver)?
5) I2 og EPP3prøver med kun en censor. Hvordan er det gået i 2014?
6) Skriftlige prøver på instruktør 2. Opfølgning fra sidst. Hvor står det i 2014 og hvad er erfaringerne med det?
7) Fornyelse af instruktørstatus. Mange certifikater ER forfaldet. PU og FT laver udkast.
8) Sejladsregler og passageransvarsforsikring, hvor står det nu. LB orienterer om mødet i SFS den 19/8-14. (Se også Michaels mail om
passageransvarsforsikring)

9) Økonomi.Har alle betalt de 500?
10) Forslag om temaer, oplæg mv. til fremtidige møder
11) Åben for tilføjelser
12) Næste møde
13) Eventuelt

1.

LBJ dirigent / PU referent.

2.

Godkendt.

3.

Siden sidst:
Som aftalt sidst vil det være fint at sende ”siden sidst” rundt inden mødet for at bruge tiden mere effektivt.
LBJ: Beklager der er gået så lang tid. Problemer med at finde dato med “naturvejleder”(mødet var oprindeligt planlagt til at
have miljø som tema). Oplever nedgang i søgning på havkajakkurser.
SA: Ikke noget nyt for universiteterne.
JM: Foreningen har omkring 1350 medlemmer og fik ny bestyrelse og formand i foråret. Der var 140 deltagere op sommerens
træf og 40 deltagere på efterårets træf på Bornholm.
PeU: Orienterede om DIF/DGI 25-50-75 projektet, forbundets strategiske plan og det planlagte europæiske EPP møde.
FT: Fokus på afholdelse af sikkerhedskurser(en dagskursus), som har fået stor udbredelse. Overvejende interesse for kano.
Oplever en satsning på grejbokse frem for grejbanke.
Både Højskolernes Friluftsnetvæk og Grejbankerne står pt. uden repræsentanter men begge organisationer arbejder på en løsning.

4.

To udbydere har angivet at de arbejder med kurset – men ikke prøven.

5.

Indtil nu har to censorer benyttet ordningen og erfaringerne herfra er positive. Der er generelt opbakning til ordningen

men også en fælles forståelse af at det ikke skal være den normale måde at afvikle EPP 3 prøver på. Altså
større prøver med deltagelse af to I3ere er fortsat at foretrække. Samarbejdsudvalget formulerer mere nøjagtigt
hvilke krav der stilles til I3ere som kan arbejde alene.
6.

Enighed om at forsøgsordningen gøres permanent. Relateret, DKF/Morten Nilsson arbejder på en pool af spørgsmål til
anvendelse af censorerne.

7.

Enighed om principperne. FT/PU fortsat på sagen.

8.

LBJ orienterer om mødet i SFS den 19/8-14. Status er at vi pt. afventer SFS svar på DKFs henvendelse.

9.

SA orienterer at økonomien ser fornuftig ud selvom flere mangler at betale.

10.

Diskussionen omhandlede behovet for et møde/seminar med bredere deltagelse. Den udfordrende titel på seminaret kune være: hvordan
undgår vi maritim analfabetisme. Emner kunne være: Den gode historier om havkajak og udfordringer, maritime huse, skolereformen.

11.
12.

Datoen afstemmes på Doodle(LBJ) men skal være snart.

