Referat 270319
Dato:

27/3-2019 kl. 15.30-19.30

Sted:

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

Deltagere:

Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Vagn Sørensen), Grejbankerne

Afbud

Bolette Fokdal, DKF; Ida Nielsen, Havkajakroerne, Søren Søborg, Højskolerne

Referent:

Lars Borch

Referat udsendt:

29/3-2019

Nr.

Kommentar/beslutning/opgave

Dagsorden

Punkt

Bjørn Thomsen (PTJ) DGI (Afløser for Paulette, der holder i Havkajaksamrådet
Ida Nielsen, Havkajakroerne
Flemming Torp, Ungdomsringen
Søren Andkjær (SA) Universiteterne

1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af referatet fra 31-10-2018
3) Siden sidst (som aftalt sidst vil det være fint at sende ”siden sidst” rundt inden mødet for at være mere effektive)
4) Hjemmesiden, noget nyt? Søren S.
5) 8 timers førstehjælp, Ida
6) Merit mellem uddannelser i IPP systemet
Hvad er samrådets holdning til merit mellem uddannelserne i IPP-systemet
7) Vagns forslag til ændringer i I3, VAS
Vagns forslag er vedhæftet dagsordenudkastet.

8) DKF´s censorsamling 2018
DKF giver en kort opsummering omkring censorsamlingen.
9) Forslag om at samrådet laver et træf/symposium med udgangspunkt i samrådets arbejde.
Vi fortsætter debatten fra sidste møde om dette. På sidste møde foreslog Havkajakroerne et samarbejde omkring et symposium.
10) Sejladsregler og passageransvarsforsikring,
Flemming lovede at følge op på problematikken vedrørende passageransvarsforsikringen i forhold til hvilke forsikringsselskaber, der er
godkendt til at tegne disse forsikringer
11) Ny tovholder/ formand for samrådet Lars
Jeg stopper til jul og vi skal senest til næste møde have fundet en ny tovholder for samrådet.
12) Økonomi. Søren A
13) Åben for tilføjelser
14) Næste møde
15) Eventuelt

1.

1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Vagn og referent Lars Borch

2.

Godkendelse af referatet fra 31-10-2018
Er godkendt tidligere.

3.

Siden sidst (som aftalt sidst vil det være fint at sende ”siden sidst” rundt inden mødet for at være mere effektive)
Bjørn, DGI: Der arbejdes på organiseringen af kompetencegruppen for kano og kajak i DGI
Søren A, UNI: intet nyt.
Søren S, højskolerne: Intet nyt.
Bolette, DKF: Der har lige været møde i EPP gruppen. Meget inspirerende samarbejde med god udveksling af erfaringer og ideer. Denne gang
introducerede bla. British Canoing deres nye uddannelsessystem.

Vedr. førstehjælpsbeviser er det nu således at DKF´s system varsler med en mail 6 mdr. og 3 mdr. før udløb af bevis, og når et bevis udløber.
Ida, Havkajakroerne: Der kommer nyt blad til april og vi arbejder på at forbedre hjemmesiden. Alle årets træf har træfgrupper, der
arbejder på livet løs. Dvs. at alle årets træf er i proces. Derudover arbejdes der med at finde lokationer for 2020.
Flemming, UR: Arbejder på ny struktur, da Lars Stopper ved udgangen af 2019. Ny strategi for området og der arbejdes på en mere decentral
kursusstruktur, som er i gang allerede i 2019. Nyt omkring sit on top kajakker, der minder alm. havkajakker, som vil blive brugt på 1
dagssikkerhedskurser. Der arbejdes med dem flere steder (Århus og Kbh). Ny sejladsvejledning, der er skærpet i Kbh kommune. Vil
introducere sit on top kajakker på disse.
Vagn, grejbankerne: Intet nyt. Arbejder stadig på organiseringen af grejbanksnetværket, efter Friluftsrådets rolle er blevet mindre. De følger
ikke op på udlån og evt. flytning af grej mere. Der kan komme nye grejbanker, hvis de vil leve op til kommissoriet. Der er IKKE specielle
puljer mere til GB.
Lars, Efterskoleforeningen: havkajakinstruktør 1 i foråret er overtegnet!!?
4.

Hjemmesiden, noget nyt? Søren S.
Flere har sendt ændringer til Søren S, der retter til. Flot hjemmeside!

5.

8 timers førstehjælp, Ida
DKF og DFFR har fået midler til 8 timers førstehjælpskurser. Der udbydes for få, men man kan selv arrangere kurserne. DGI har fået midler til
at uddanne førstehjælpsinstruktører. Kunne organisationerne i Havkajaksamrådet gå sammen om, at uddanne førstehjælpsinstruktører, for at
imødegå manglen på kurser. Kunne man søge fonde?? Er der en organisation, der kunne være tovholder? Angående DKF og førstehjælpinfo,
så må det skyldes manglende konsekvensretning, da det er vedtaget, at det er 8 timers kurset, der skal bruges på alle tre instruktørniveauer
fremover jf. punkt 7

6.

Merit mellem uddannelser i IPP systemet
Hvad er samrådets holdning til merit mellem uddannelserne i IPP-systemet. (DKF gav i forbindelse med deres instruktørsamling i maj 2018
merit til kanoinstruktør 1 ud fra 2 workshops og merit fra instruktøruddannelse fra andre bådtyper)
Hvad er DKF´s holdning omkring merit mellem bådtyperne i IPP og instruktørsystemerne. Og hvad mener de forskellige organisationer og
merit mellem uddannelser og bådtyper.
Havkajaksamrådet slog fast, at hvis det påtænkes at give merit ind i havkajakinstruktørniveauer, så SKAL det drøftes med Havkajaksamrådet
inden evt. ikrafttrædelse

7.

Vagns forslag til ændringer i I3, VAS
Vagns forslag er vedhæftet dagsordenudkastet.
Vagn sender rettet dokument rundt efter mødet til endelig godkendelse.
Derefter retter Lars til i dokumentet, som også bliver konsekvens rettet mht førstehjælp. Lars laver konsekvensrettelser i rammebeskrivelsen
for DKF´s IPP instruktør (hav) niveauer..
Sender forslag til tekst omkring ”fornyelse” af instruktør 1. Her tænkes på at aktive instruktører skal have et gyldigt førstehjælpsbevis.
Ungdomsringen lægger den nye rammebeskrivelse af instruktørniveauerne ind i hæftet ”Havkajakinstruktør 2” når de sendes ud fremover.

8.

DKF´s censorsamling 2018
DKF giver en kort opsummering omkring censorsamlingen.
Det vigtigste punkt var, at det blev slået fast, at europadlen skal beherskes til teknik på alle instruktørniveauer og at prøvedeltagere med
grønlænderårer, kan blive bedt om, at vise teknikkerne med europaddel.

9.

Forslag om at samrådet laver et træf/symposium med udgangspunkt i samrådets arbejde.
Vi fortsætter debatten fra sidste møde om dette. På sidste møde foreslog Havkajakroerne et samarbejde omkring et symposium.
Vi synes, det kunne være en god idé med et symposie for undervisere med teknik, undervisning, sikkerhed, naturvenlig roning, tidevand mv.
Kan I ikke spørge i jeres bagland om, der er interesserede arrangører, der kunne have lyst til at stå for et arrangement i samarbejde med
Havkajaksamrådet.

10.

Sejladsregler og passageransvarsforsikring,
Flemming lovede at følge op på problematikken vedrørende passageransvarsforsikringen i forhold til hvilke forsikringsselskaber, der er
godkendt til at tegne disse forsikringer
Flemming har ikke fået fat i oplysningerne fra Søfartsstyrelsen endnu, så punktet tages op på næste møde. Alternativt sender Flemming
oplysningerne rundt til Samrådet.

11.

Ny tovholder/ formand for samrådet Lars
Jeg stopper til jul og vi skal senest til næste møde have fundet en ny tovholder for samrådet.
På næste møde skal der findes en løsning. En ny tovholder eller en turnusordning og/ eller en øget rolle fordeling (kasserer, tovholder,
webmaster og repræsentant i Søsportens sikkerhedsråd)

12.

Økonomi. Søren A
Der står 3553,39 kr efter betaling i hjemmeside og pizza i dag.
Der sendes en opkrævning ud til organisationerne på 500 kr. Søren A og Lars ordner det.

13.

Åben for tilføjelser
Intet

14.

Næste møde
30. oktober 2019 kl. 17-21

15.

Eventuelt
PS: Lars sender den gamle folder om ”naturvenlig havkajakroning” med ud med referatet.

