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Kommentar/beslutning/opgave
1. Valg af referent og dirigent
2. Nyt til dagsordenen?
3. Siden sidst
4. Nye i Samrådet?
5. Seminaret 2011
6. Indsatsområder; adgang og faciliteter for havkajak langs kysterne.
7. Præstø-ulykken, hvor står vi nu.
8. Hjemmeside
9. ØkonomiNæste møde
10. Eventuelt
VS dirigent / PU referent.
Godkendelse af nye
SA:.SDU har opstart af anden del af Friluftslivsforløbet, der bl.a. indeholder EPP 2 og Instr. 1. Afholder konference 8-9. juni under overskriften
Muligheder og begrænsninger
på Sletten ved Silkeborg. Konferencen har relevans for kano og kajak.
JM: Vintertræf afviklet i Odder med stor succes. Ny hjemmeside parat med bl.a. information om havkajaknetværker,. Forberedelserne til årets
træf går planmæssigt. Forårstræf og generalforsamling inklusiv valg af ny formand om en god måned.
LBJ: Fyldt op på kurserne EPP 1-3, Inst 1-2.
PU: DKFs årsmøde besluttede ny dynamisk struktur. Havkajaks placering nu landet. Skriftlig beretning om EPP Core gruppe mødet i
København udsendt. Norge og Italien ønsker medlemskab af gruppen og Norge sender observatører til EPP 4 prøve. Censorsamling afholdt i en
god atmosfære. Første Instruktør 3 opdateringsseminar afvikles om tre dage.

SES: Grejbankernes styregruppe har besluttet at søge om optagelse i Havkajaksamrådet.
CJ: Generalforsamling d. 19/4 hvor man vil forsøge at starte DHBF på en frisk.
VS: Højskolerne kører ikke fælleskurser men flere højskoler har egne skoleaftaler med DKF. Højskolernes Netværk for Friluftsliv holder
samling om en måned, hvor netværkets fremtid afgøres.
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FT: Kajakkurserne med EPP 1-3, Instr. 1-2 er i gang og er fuldt booket.
LBJ: BUS har ikke svaret på henvendelsen om deltagelse i Samrådet endnu.
Havkajaksamrådet besluttede herefter at optage Grejbankerne som fuldgyldig medlemsorganisation.
VS: opdaterer hjemmeside og kommissorium i henhold til denne beslutning.
VS
Tid og sted bliver den 7-9. oktober ved Spejdercenteret
på Holmen. Der planlægges bl.a. roning i Københavns kanaler. Muligvis udgives der i relation til seminaret en håndbog om turroning.
VS sender foreløbig projektbeskrivelse til FT.
FT tager temaet med til møde i Friluftsrådet og beder om en oversigt over hvilke aftaler, der ligger om kortlægning af adgang og faciliteter.
Kanosamrådet har officielt kommenteret hændelsesforløbet.
LBJ og FT gav orientering om møderne med Efterskoleforeningen, Søfartsstyrelsen og Friluftsrådet. Samrådet diskuterede herefter forløbet og
fremtidige foranstaltninger.
VS opdaterer i henhold til optagelse af Grejbankerne.
Orientering blev givet.
Næste møde den 18. august kl. 18:15 i Odense.
Intet.

