Dagsorden
Dato:

25/10-2017 kl. 18.15-21.00

Sted:

OBS! Ny adresse: Ungdomsringen, Ørstedsgade 19 B st., 5000 Odense C

Deltagere:

Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Søren Søborg, Højskolerne
Vagn Sørensen), Grejbankerne
Gorm Larsen, DKF (måske)

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

Afbud
Referent:
Referat udsendt:
Nr.
Dagsorden

Punkt

Kommentar/beslutning/opgave
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af referatet fra 6-3-2017
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
Debat om førstehjælp på instruktør 3
7) Gennemgang af havkajaksamrådets kommissorie. 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. Søren Andkjær

8) Forslag om at samrådet laver et træf/symposium med udgangspunkt i samrådets arbejde.
9) Møde i Søsportens sikkerhedsråd
Referatet fra sidste møde sendes med ud.
10) Sejladsregler og passageransvarsforsikring,
Noget nyt? Kort om møde i SFS i juni måned.
11) Økonomi. Søren A
12) Åben for tilføjelser
13) Næste møde
14) Eventuelt
1.

Valg af dirigent og referent
LB + SA
Fraværende Paulette + Søren S

2.

Godkendelse af referatet fra 6/3-2017
Pkt 7 – tilføjelse fremhævet med gult slettes (LB). Skolen skal lave en sikkerhedsinstruks.

3.

Siden sidst:

LB:
–
–
SA:
-

nyt havkajakhæfte
næste års kursus bliver ikke på Kattinge Værk

ny rapport om forskningsprojekt om grejbanker og friluftsliv:
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_isc/publikationer/movements
nyt center for Børn og Natur: http://centerforboernognatur.ku.dk

PT-J:
DKF
- ændret tilskudsstrategi for fordeling til specialforbund

-

bevæg dig for livet – projekt sammen med DGI. Nu med fokus på havkajak
IPP1 til SUP er klar

Havkajakroerne
- beretning om træf m.m.
- 2018 – Sundstrup
- ny praksis: bruger danske instruktører på træf
- nyt blad – flot!
4.

Hjemmesiden, en opdatering Søren S.
Melding fra Søren S.:
Vi havde 369 besøgende, der var på besøg i gennemsnitlig 4 sek.
En anden statistik er at vi har haft over 4000 russere på besøg på hjemmesiden inden for det sidste år.
Rettere sagt, så er det hovedsageligt søgecomputere, der kigger forbi.
Jeg har ikke haft kontakt til hjemmeside-udbyderen for at finde frem til mere brugbar statistik.

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! Noget nyt?
Instruktørfornyelse – systemet er under udvikling men er ikke i gang.
Uanset hvad vil ingen blive smidt af listen.

6.

Nyt instruktørniveau, basis havkajakinstruktør ved Vagn og Lars
Se bilag
Lang diskussion om oplæg til nyt niveau.
Forslag om 3 forbedringer:
- de to moduler ses som et kursus – basiskursus
- præcisering af hvad der menes med meget beskyttet farvand
- indføje en formulering om at evaluering baseres på en helhedsvurdering (som inkluderer kursistens evne til vurdering og autoritet)
Ungdomsringen arbejder videre med planerne og præsenterer dem for DKF på møde 27/11
Kommer desuden med på næste møde i samrådet.

7.

Gennemgang af havkajaksamrådets kommissorie.

Hvad står der og hvad skal vi arbejde med. På næste møde skal vi se på om kommissoriet skal revideres. Søren Andkjær
Kommissoriet gennemgået og rettet til – jf bilag
8.

Forslag om at samrådet laver et træf/symposium med udgangspunkt i samrådets arbejde.

9.

Første hjælp i instruktøruddannelserne fremover Lars B
DKF har indført det nye 8 timers på I1 og I2. Debat om førstehjælp på instruktør 3 fremover.
DKF afholdes et møde hvor det skal diskuteres hvordan man løser problemet med 8-timers førstehjælpskursus til I3.
Her vil man sandsynligvis lave en præcisering af hvor I3 gælder – så det fx ikke gælder alt for ”remote” områder.

10.

Sejladsregler og passageransvarsforsikring
Noget nyt?
Intet nyt

11.

Møde i Søsportens sikkerhedsråd
• Referatet sendes ud med dagsordenen

12.

Økonomi Søren A
Saldo 9.282,77

13.

Åben for tilføjelser

14.

Næste møde
12/3 2018 kl. 17.20

15.

Eventuelt

