Referat 311018
Dato:

31/10-2018 kl. 15.20-19.30

Sted:

OBS! Ny adresse: Ungdomsringen, Ørstedsgade 19 B st., 5000 Odense C (Fri parkering i gården, dog med P-tilladelse fra Ungdomsringen.)

Deltagere:

Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Søren Søborg, Højskolerne
Vagn Sørensen), Grejbankerne
Bolette Fokdal, DKF

Paulette Topsøe-Jensen (PTJ) DGI
Ida Nielsen, Havkajakroerne
Flemming Torp, Ungdomsringen
Søren Andkjær (SA) Universiteterne

Afbud
Referent:
Referat udsendt:
Nr.
Dagsorden

Punkt

Kommentar/beslutning/opgave
1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lars Borch
- Ref: Vagn
2) Godkendelse af referatet fra 12-3-2018
- Godkendt
- Godkendelse af ref. foregår ved at referenten udsender ref. til gennemsyn hos repræsentanterne. Hvis der er rettelser eller tilføjelser
sendes de til alle. Hvis der ikke er yderligere kommentarer til ref. og rettelser inden 14 dage er det godkendt og referenten sender det til
hjemmesideansvarlig.
3) Siden sidst (som aftalt sidst vil det være fint at sende ”siden sidst” rundt inden mødet for at være mere effektive)
- Lars Borch/efterskolerne: få kurser i år.
- Flemming Torp/UR: få kurser i år
- Vagn/grejbankerne: Grejbankerne laver en omstrukturering af samarbejdet. I Grejbank Fyn er der afviklet 2
Basishavkajakinstruktørkurser.

-

Bolette/DKF: Arbejder på niveaubeskrivelserne af havkajakinstruktørerne. Fornyelse af instruktørlicenser til havkajak instruktører
kører planmæssigt.
Paulette/DGI: Undervisningssamlinger. Recertificeringskurser. Arbejder videre m reorganisering af kompetencegruppen.
Ida/Havkajakroerne: De 4 træf kører som sædvanligt.
Søren Søborg/Højskolerne: Søren Andkjær/De videregående udd: SDU har lavet ny studieplan hvor den praktiske undervisning i friluftsliv er blevet skåret ned.
Det betyder at man nu har et kortere forløb med havkajak og ”kun” arbejder med EPP1 niveau (tidl EPP2 og I1). Til gengæld er SUP
på programmet!

4) Hjemmesiden, noget nyt? Søren S.
- Søren S. er i gang med en opdatering af hjemmesiden.
5) Fornyelse af instruktørstatus.
Hvad er der sket siden sidst?
- Fornyelse af instruktørlicenser til havkajak instruktører kører planmæssigt.
6) Basis-instruktør-niveau og Første hjælp i instruktøruddannelserne fremover, VAS
Hvad er det sket siden sidst? Svar fra DKF. Ungdomsringens erfaringer med niveauet.
- DKF har meddelt at de ikke vil bakke op om Basisinstruktøruddannelsen.
- Der er afholdt 3 kurser i år. Gode erfaringer med uddannelsen indtil nu.
Debat om førstehjælp på instruktør 3. Kan ikke af referatet læse noget om beslutninger eller debatten handlede om.
- Forslag til ændringer i I3: Vagn udarbejder forslag til revidering af Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1- 3 ift.
Niveaubeskrivelse og Kompetence for undervisning, aktivitet og turledelse, herunder indskrives sikkerhed og rammer for kompetence
uddybes.
- Førstehjælp generelt: Der er tilsyneladende en flaskehals ift. 8 timers Førstehjælp/søsport?
7) Debat om emnerne på DKF´s instruktørsamling 2018 (programmet vedhæftes.)
Aftalen i sin tid, da Havkajaksamrådet gik over til IPP og de nye instruktørniveauer, som blev udarbejdet af DKF og havkajaksamrådet i
fællesskab, var at Havkajaksamrådet altid skulle høres inden ændringer i niveauerne. Da niveauerne diskuteres på censorsamlingen , som
ligger i weekenden efter vores møde, synes jeg, at det er relevant, at drøfte indholdet af censorsamlingen på vores møde, for at være ekstra
forberedte.
- Censorsamlingen har ingen kompetence ift. at lave ændringer i normer.
- Diskussion om der til I2 prøve skal kunne vises teknik med både grønlandsk åre og europagaj.

8) Forslag om at samrådet laver et træf/symposium med udgangspunkt i samrådets arbejde.
Noget nyt? DKF? Skal der nedsættes et udvalg og evt. laves et kommissorium for et træf/ symposium?
- DKF har fået midler til at arbejde med hændelsesdatabase.
- Havkajakroerne foreslår et samarbejde om et symposium.
- Punktet udsættes.
9) Sejladsregler og passageransvarsforsikring,
Er der nyt?
- Revisionen af sejladsreglerne afventes.
- Der er eksempler på at røde svømmeveste ikke er blevet godkendt af søfartsstyrelsen pga. farven. Skal være i signalfarver.
- Flemming følger op på problematik vedr. passageransvarsforsikring ift. hvilke forsikringsselskaber der er godkendt til at tegne disse
forsikringer.
10) Økonomi. Søren A
- Status er en saldo på: 8.148,63 kr
11) Åben for tilføjelser
12) Næste møde
13) Eventuelt
- Flemming: Friluftsrådet: projektmidler med nye temaer ansøgningsfrist 1/2 2019 – udmeldes indenfor et par uger.

