Referat 12.09.07
Dato: 12/9 2007 kl. 17.15
Sted: Ungdomsringen, Odense
Deltagere: Martin Nissen (MN), Havkajakroerne
Johnnie, B Laursen (JBL), Højskolerne
Nicolai Ilcus (NI), Havkajak Brancheforeningen
Per Grim (LJ), DGI Peter Unold (PU), DKF
Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Jens Øyås Rasmussen (JØR), Universiteterne
Flemming Torp (FT), Ungdomsringen,
Afbud Nicolai Ilcus
Referent: PU
Dagsorden
0. Valg af referent.
1. Godkendelse af referat.
2. Siden sidst, herunder bl.a. orientering om seminaret på Sjællandsodde, årets vejlederprøve m.v.
Seminar 2007 er der noget nyt?
3. Forslag om at referaterne fra samrådets møder gøres offentlige. (DKF)
4. EPP og Havkajaksamrådets retningslinier. Hvordan sikrer vi et fornuftigt samspil mellem disse fremover? (DGI/Alle)
5. Fornyelse af certifikater. Fra næste begynder certifikaternes 5 års gyldighed at udløbe. Hvordan vil organisationerne gribe det an? (Alle)
6. Økonomi.
7. Punkter fra sidste møde:
a. Kajakkens dag 2008
b. Længden af kurser på roer- og instruktøruddannelsen. Hvordan er det hos jer?
c. Definition af observatørstatus. Tale og ikke stemmeret.
8. Andet:
a. Vejlederprøve 2008.
b. Seminar 2008.
c. Samling af ”rigtige cases” evt. på hjemmesiden.
9. Dato for kommende møde.

Møde
0. PU blev valgt.
1. Referatet kunne godkendes.
2. PU: Havkajakarbejdsgruppen konsoliderer sig. Surftræf ved Rømø-Sylt afholdt. EPP/Havkajak oversat til dansk. To træf aflyst. Et hold Havkajakinstruktører på vej. DKFs
egenfærdighedskurser godt fra start.
MN: Sommertræf afholdt med BCU 1-3* kurser. Turlederkursus afholdt.
PG: Erstatter Lars Johansen i DGI Friluftsudvalget. Det går godt med instruktørkurser. Stod for HRs turlederkursus.
LBJ: Sammen med UR 2*8 til instruktøreksamen i år. Specialtilbud til erfarne roere om instruktøruddannelse stopper i år.
FT: Kanosamrådet(KS) har afholdt velbesøgt kanoseminar. Der afholdes kano instruktøreksamen i år. KS lægger sig op at HKSs hjemmeside. Søfartsstyrelsen overvejer at
udsende vejledning vedrørende udlejning af kystnære fartøjer.
JB: Har fået uddannet tre elever.
JØR: Seminaret på Sjællands Odde får 50 deltagere.
3. Samrådet beslutter at referaterne herefter lægges ud på hjemmesiden.
4. Havkajaksamrådet retter henvendelse til DKF vedr. samarbejde om EPP.
5. Instruktører og vejledere med certifikater, som udløber fjernes fra instruktør og vejlederlisten tre måneder efter skæringsdatoen. Fornyelse af certifikat inden for denne tidsfrist
koster 100kr. Herefter skal instruktøren/vejlederen op til ny prøve(fuld pris).
Til næste møde udarbejder JBL og MN et udkast til et sæt anbefalede retningslinier for organisationerne til brug ved fornyelse af certifikater.
6. Organisationerne blev informeret om økonomien.
Listen over deltagere til en instruktøreksamen skal fremover hæftes til certificeringsansøgningerne, når disse indsendes.
7. a) Vi lader Christian J om at præsentere ideen for os igen.
b) En orientering blev givet fra flere organisationer.
c) Enighed om at observatørstatus betyder ”tale og ikke stemmeret”.
8. a. Tages på næste møde.
b. Næste møde fastsættes tid, sted og tema.
c. Samles og sendes til LBJ.
9. Næste møde mandag den 3. december kl. 17.15 Odense.

