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Nr.
Punkt
Dagsorden

Martin Nissen
PG
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Kommentar/beslutning/opgave
1) Valg af referent
2) Godkendelse af referat
3) Nyt fra organisationerne
4) Havkajaksamrådet og EPP. Orientering fra LBJ og FT og debat ud fra det rundsendte papir fra mødet og snakken med DKF.
5) Registreringsprocedurer
6) Fornyelse af certifikater, JBL har lovet at lave en sammenfatning ud fra debatten på sidste møde og rundsende denne.
7) Vejlederprøve 2008. Skal der ud fra punkt 3 laves et samarbejde med DKF /EPP om en prøve i 2008?
8) Andet:seminar 2008. Hvordan går det og datoer på i år? JØR
Økonomien JØR /FT
Instruktørlisterne, Hænge partier? FT
9) Åbent for tilføjelser
10) Dato for kommende møder
11) Eventuelt

1.
2.

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

PG er referent (dagsorden er blevet tilpasset drøftelserne).
Referatet fra sidst blev godkendt.
LBJ sørger for, at dette referat lægges på hjemmesiden.

3.

JBL: Højskolernes Friluftsnetværk er blevet etableret. Der var ganske pæn tilslutning.

PU: DKF’s Havkajakarbejdsgruppe forventes etableret som udvalg fra og med 2009. SeaChallenge Fyn bliver DM for havkajak
(maraton).
PG: DGI Motion og DGI Friluftsliv er lagt sammen. PG er fortsat medlem af landsudvalget og repræsentant i Havkajaksamrådet.
FT: Ungdomsringens havkajakinstruktør kurser er fuldt booket.
NI: Stopper som formand for brancheforeningen (gav chokolade).
4.

JBL ønskede en overordnet drøftelse af hele EPP sagen. FT orienterede derefter om hans og LBJ's møde med DKF. FT
fornemmede en positiv holdning til samarbejdet fra DKF’s side. Herefter blev resultatet og fremtidige forventninger drøftet.
•

Udbyderkontrakten ligger på DKF’s hjemmeside.

•

DKF påtager sig registrering af instruktører og publicering via hjemmeside.

•

Samrådet fortsætter.

•

Samrådet arbejder for at samordne sine instruktørniveauer med EPP's.

•

Nogle organisationer udtrykte behovet for at drøfte EPP yderligere inden et endeligt svar til DKF. Ungdomsringen og
brancheorganisationen vil arbejde for indførelsen af EPP. DGI ønsker et møde med DKF’s politiske ansvarlige for drøftelse
af flere forhold omkring EPP. Universiteterne er tøvende overfor EPP. Højskolerne og efterskolerne er positive men
eftertænksomme.

•

Vi skal gøre vore instruktører opmærksomme på muligheden for meritering til EPP.

•

Vi vil arbejde for, at DKF udvider meritordningen til og med 2009, bl.a. af hensyn til kommende havkajakinstruktørkurser i år
samt længerevarende studieforløb (LBJ+FT).

•

Vi skal prøve at lave en aftale med DKF for ikke-kommercielle udbydere (LBJ+FT).

•

5.

Vi vil drøfte en model for indmelding om meritering organisationsvis eller som en samlet pulje under Havkajaksamrådet
(LBJ+FT).
FT gennemgik og udleverede den tilrettede procedure for registrering (certificering).

6.

FT laver et udtræk over registrerede instruktører og vejledere samt drøfter meriteringsprocedure med DKF.

7.

Afventer beslutning.

8.

Forslag til dato for seminar 2008 blev 4.-5. oktober 2008.

9.

Intet til ”åben for tilføjelser”.

10.

Næste møde bliver 12. juni 2008, kl. 17.15 hos Ungdomsringen i Odense.

11.

Intet til evt.

