Referat
Dato:

3/12 2008 kl. 17.15

Sted:

Ungdomsringen, Odense

Deltagere:

Martin Nissen (MN), Havkajakroerne
Johnnie, B Laursen (JBL), Højskolerne
Mads Brodersen (MB), Havkajak Brancheforeningen
Per Grim (PG), DGI
Vagn Sørensen(VS), Højskolerne
JBL, PG
PU
4/12 2008
Kommentar/beslutning/opgave

Afbud
Referent:
Referat udsendt:
Nr.
Punkt
Dagsorden

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Peter Unold (PU), DKF
Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Jens Øyås Rasmussen (JØR), Universiteterne
Flemming Torp (FT), Ungdomsringen,

Valg af referent.
Godkendelse af referat.
Siden sidst.
Mødereferatets karakter.
Opsamling på diskussionerne om EPP.
Drøftelser af uddannelser efter Havkajaksamrådets retningslinjer samt certificering og diplomer.
Næste møde.
Eventuelt.

PU blev valgt.
Referatet godkendt via e-mail.
LBJ: Ingen kajakaktiviteter siden sidst.
JØR: Har haft kontakt med institutterne vedr. EPP planer for 2009. Forventer at afvikle kurser efter Samrådsuddannelsen
og/eller EPP. Har haft samtaler med Poul Pedersen Idrætsinstitut[PPI]. Diskussion om hvilken organisation kan
repræsentere PPI og enighed om at universiteterne er det bedste bud. JØR fortsætter dialogen.
MB: Præsenterede sig selv og sin forening. Dansk Havkajak Brancheforening er en sammenslutning af professionelle

havkajak kursusudbydere. Foreningen har ikke en afklaring på spørgsmålet om Samrådsuddannelsen eller EPP endnu.
MB estimerer foreningen til at have 25-30 medlemmer.
VS: Berettede om Samrådsseminaret i Thy hvor surf var hovedattraktionen. Deltagerne var tilfredse og bakkede op om et
nyt seminar i 2009. Ideer hertil blev indsamlet. Jan og Vagn kan lokkes til at arrangere igen.
FT: Berettede fra Kanosamrådet hvor man er kritiske overfor EPP. Afventer grundlæggende diskussion i
Havkajaksamrådet. Enkelte hængeparti mht. registreringen og betalinger. I fremtiden vil der ske en opstramning mht.
skyldnere. Hjemmesiden/det administrative system vil blive opdateret. Kattingeværk/DKF uddannelsesuge planlagt.
MN: Efterårstræf afholdt. Bestyrelsen bakker op om medlemmernes ønsker om uddannelser.
PU: Viderebragte nyheder fra PG/DGI. Berettede om sidste møde i DKFs Uddannelsesstyregruppe.
Havkajakarbejdsgruppen har afholdt diverse aktiviteter. Tilsagn fra DKFs bestyrelse om opbakning til et egentligt
Havkajakudvalg med foreløbigt begrænsede beføjelser. Programmet for 2009 er ved at være færdigt. Havkajakstormøde
afholdes d. 17/1 i Vallensbæk Kano og Kajak Club.
4.

Samrådet diskuterede hvilken form referaterne skal have fremover. Vi er opmærksomme på at referaterne for
udenforstående er svære at forstå. Vi enes om at bibeholde referaterne som beslutningsreferater og fortsat at
offentliggøre disse.
Vi afventer restruktureringen af hjemmeside før vi forsøger at give mere indsigt i Havkajaksamrådets diskussioner.
Forskellige modeller blev nævnt.

5.

PU berettede om mødet mellem DKF og Samrådets skoleorganisationer. Temaet på mødet var DKF
instruktørniveauerne, økonomi og organisationernes indflydelse på niveauerne i fremtiden. DKF’s
uddannelsesstyregruppe har efterfølgende forholdt sig til ønskerne om indholdet af uddannelserne og de politiske ønsker.
Gennemgang og justering af rammerne for instruktørniveauerne(se bilag).
Debat blandt Samrådets organisationer vedrørende økonomiske forhandlinger mellem organisationerne og DKF.
Der kunne på mødet ikke opnås enighed om hvorvidt Havkajak Brancheforeningen skulle forhandle sammen med de fire
skoleorganisationer.
Mødet stoppede brat, da flere af deltagerne skulle nå det sidste tog.

6.

Punktet blev ikke nået.

7.
8.

Punktet blev ikke nået.
Punktet blev ikke nået.

