Referat 03.12.07
Dato: 3/12 2007 kl. 17.15
Sted: Ungdomsringen, Odense
Deltagere: Martin Nissen (MN), Havkajakroerne
Johnnie, B Laursen (JBL), Højskolerne
Nicolai Ilcus (NI), Havkajak Brancheforeningen
Per Grim (PG), DGI Peter Unold (PU), DKF
Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Jens Øyås Rasmussen (JØR), Universiteterne
Flemming Torp (FT), Ungdomsringen,
Afbud: Nicolai Ilcus
Referent: PU
Referat udsendt: 9/12 2007
Dagsorden
0. Orientering om EPP ved Christian Jacobsen, DKF.
1. Valg af referent.
2. Godkendelse af referatet.
3. Siden sidst, herunder bl.a. en kort orientering om det afholdte seminar i september Havkajaksamrådet og EPP ud fra Christians orientering.
4. Fornyelse af certifikater (oplæg fra Johnnie og Martin)
5. Første hjælp efter at første hjælpskurserne er blevet til modulkurser. (Lars prøver at se hvad der kan være hensigtmæssigt)
6. Økonomien i samrådet (Jens) og i certificeringsbutikken Flemming)
7. Andet, herunder:
a. Vejlederprøve 2008
b. Seminar 2008
c. Kajakkens dag
d. Længden at roer- og instruktørkurser.
e. Dato for kommende møder.
Møde
0. Christian Jacobsen og Rune Ryelund Mortensen fra DKF præsenterede planerne for EPP i 2008.
Præsentationen blev efterfulgt af en længere debat. Herefter startede det det egentlige møde uden deltagelse af Christian og Rune.
1. PU er referent.
2. Referatet fra sidst blev godkendt.
LBJ sørger for at referatet fra sidste møde og dette referat lægges på hjemmesiden.
3. JBL: Repræsenterer fremover Højskolernes Friluftsnetværk.
PU: DKFs Havkajakarbejdsgruppe har færdiggjort programmet for 2008. Alle arrangementer er åbne. Kontakt etableret til Dansk Brætsejler Organisation(DBO) vedr. surf.

JØR: Ny studieordning betyder muligvis at der uddannes færre Havkajakroere. Seminaret på Sjællands Odde blev afviklet i en god atmosfære. De 40 deltagerpladser blev optaget
samme dag om invitationen blev sendt ud. Seminarets økonomi hænger fint sammen.
FT: Orienterede om Kano og Klatresamrådet.
MN: Fire træf planlagt for 2008. Vejledertræning afviklet med prøve til maj.
4. PU: Mailer stikord fra debatten til JBL.
JBL: Sammenfatter og mailer udkast med anbefalinger til Samrådets organisationer.
Af debatten udsprang en ide om ”instruktørkaniner” og ”vejlederkaniner”. Organisationerne undersøger i hvilket omfang de kan tilbyde pladser for kaniner i forbindelse med kurser
og prøver i 2008. Organisationerne mailer disse tilbud, så hjemmesiden kan opdateres.
5. LBJ orienterede om den nye førstehjælpsstruktur. LBJ mailer denne beskrivelse.
6. FT orienterede om økonomien i certificeringsbutikken.
Lidt urelateret var der enighed om en ’no mercy’ politik mht. gyldigt førstehjælpsbevis ved certificering af instruktører.
7. a) Vejlederprøve 2008
MN, JØR, JBL samarbejder om en løsning evt. afholdt i regi af Havkajakroerne og DGI.
b) Seminar 2008
I forbindelse med Seminaret 2007 blev der nedsat en gruppe, som står for seminaret 2008.
JØR varetager kontakten med gruppen og rådgiver dem. Der blev ikke fastlagt nogen dato for seminaret.
c) Kajakkens dag.
Udskydes til næste møde.
d) Længden af roer- og instruktørkurser.
Der blev givet en kort orientering af flere organisationer.
e) Næste møde
Torsdag d. 27. Marts kl. 17.15 i Odense.

