Referat
Dato:
Sted:
Deltagere:

Afbud/udeblevet
Referent:
Referat udsendt:
Nr.
Punkt
Dagsorden

1.
2.
3.

18/8 2011 kl. 18.15
Ungdomsringen, Odense
Jørgen Møholt (JM), Havkajakroerne
Peter Unold (PU), DKF
Samuel Westarp (SW), Højskolerne
Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Michael Sørensen (MS), DGI
Søren Andkjær (SA), Universiteterne
Carsten Jørgensen(CJ), DHBF
Flemming Torp (FT), Ungdomsringen
Sven-Erik Schmidt(SES), Grejbankerne
MS
PU
26/8 2011
Kommentar/beslutning/opgave
1. Valg af referent og dirigent
2. Nyt til dagsordenen?
3. Siden sidst
4. Samrådets medlemmer, Vagn holder måske kommer der en ny.
5. Seminaret 2011 og fremover, der var ikke nok deltagere til at gennemføre seminaret.
6. Indsatsområder; adgang og faciliteter for havkajak langs kysterne.
7. Notat af 27/5 fra Søfartsstyrelsen. Hvad betyder reglerne?
8. Hjemmesiden, da Vagn holder i Samrådet, så skal vi bruge en ny webmaster
9. Økonomi
10. Næste møde
11. Eventuelt
LBJ dirigent / PU referent.
Henvendelse vedr. film(se punktet Eventuelt).
SA: Friluftskonference afholdt på Sletten med bl.a. diskussion om kano/kajak efter Præstøulykken. IFI arbejder på godkendelse af deres
uddannelse i Søfartsstyrelsen.
JM: Generalforsamling flyttet til foråret. Ny formand valgt. Sommerlejr afholdt med 115 deltagere. Rowland Woollven afviklede kurser.
Efterårstræf i Jyllinge i september.
LBJ: Stor søgning til kursustilmeldingerne efter Præstøulykken.
PU: Aktuelle tal for licensudstedelser udsendt pr. mail. Stor opmærksomhed om kajakruter. Status på havkajakaktiviteter for kvinder. God
søgning til EPP 5 prøve.

SES: Præstøulykken har givet dønninger på kajaksiden resulterende i mindre aktivitet end før.
CJ: Ny bestyrelse valgt og ny hjemmeside på vej.
SW: Gerlev oplever generelt mindre søgning til korte kurser herunder kajakkurser. Status på Højskolernes Friluftsnetværk endnu ukendt.
FT: Stor søgning i år til kurser og stor udlån aktivitet.
4.
5.
6.
7.

Velkommen til Samuel(SW), som erstatter Vagn som repræsentant for Højskolernes Friluftsnetværk.
Årets seminar afvikles i en light udgave eller aflyses helt. LBJ taler med arrangørerne.
Længere diskussion om seminarets fremtid uden en konklusion blev nået. Punktet behandles igen på næste møde.
SA og VS har lavet et oplæg som FT fører videre i Friluftsrådet.
FT berettede om processen før og efter offentliggørelsen af Søfartsstyrelsens(SFS) vejledning til skoler og institutioner om sejlads med elever:
http://www.sofartsstyrelsen.dk/Nyheder/Sider/sejladsmedelever.aspx
FT informerede om de anbefalinger som Kattinge Værk har lavet til skoler og institutioner:
http://www.kattingevaerk.dk/normerogretningslinierhavkajak.asp
LBJ informerede om Efterskoleforeningens anbefalinger:
http://www.efterskoleforeningen.dk/sejlads.aspx
FT informerede om Friluftsrådets hjemmeside vedr. sikker sejlads:
http://www.friluftsraadet.dk/nyheder/2011/juli/nye-sikkerhedskrav-til-sejlads.aspx
LBJ og FT skriver oplæg til fælles brev til SFS fra HS og rundsender for kommentarer.

8.
9.
10.
11.

SFSs redegørelse om ulykken på Præstøfjord ventes snart.
SW ny webmaster. PU mailer login-informationer til CMSet.
Status ok.
Næste møde den 15. november kl. 18:15 i Odense.
HS har fået henvendelse om
svarer tilbage.

Havkajakroning . Vi vil i et rimeligt omfang gerne yde konsulentbistand. LBJ

