Resursgruppemøte, hav 24. august 2009
Sted: I naustet
Tilstede Lidun, Ina (første halvdel), Elin, Kelda, Jardar og Pelle
Referent: Pelle
Sak 25/2009: Goltasamling
Lidun orienterte
Program på plass med NPF ansvarlig for lørdagen og BSI for søndagen. Workshops begge dager.
Ca. 25 deltakere påmeldt, men vanskelig å organisere pga. NPF tar mot påmeldinger, men gir lite
tilbakemeldinger til deltakere og BSI
NPF tar mot betaling og dekker omkostninger hos seg selv (reise og instruktørløn) og for BSI (leie av
hus, teltplass, mat mv). Evt. overskudd skal fordeles.
Sak 34/2009: Skal vi åpne for fri bruk av utstyret på hav?
Mye diskusjon rundt dette.
Det er uklart hvordan klubben vil stå ved en evt. ulykke. Pelle sjekker dette.
Etter det ble det mye løs snakk og en oppsummering ser ut som følger:
Dersom klubben har mulighet til dette må vi følgende:
• Ha en reparasjonsansvarlig
• Egenerklæring fra brukere
• Krav om Grunnkurs
Reglene for utlån
• Bruker har plikt til å sjekke klubbruk i Aktivitetskalender før lån og kan ikke låne båt dersom
det er aktivitet
• Kun til dagstur (muligvis også overnatting, men dette må i tilfelle avtales med styret)
• Bruker hefter for skader og tab av utstyr. Slitasjeskader tar klubben
Det ble diskutert hvordan evt. fri bruk vil påvirke klubben:
Imot:
• Økt slitasje av utstyr
• Muligvis færre på tirs- og onsdagspadling da medlemmer får andre tidspunkter de kan padle
på
• Flere får tilgang til naustet
For:
• Bedre tilbud for medlemmene (uttalt ønske fra en del medlemmer)
• Flere medlemmer til klubben grunnet bedre tilbud
• Økte kursinntekter da flere tar Grunnkurs
Sak 48/2009: Budsjett for innkjøp av utstyr.
Iflg. Kristin har vi ca. 50 000 å bruke på utstyr. Dette må fordeles på hav og elv, uten av vi gikk inn på
fordeling. Vi kom frem til at vi trenger følgende utstyr:
• 1 til 2 årer til instruktører som er delbare. I prisområde 1000,-/stk.
• Stropper til kajakklasting. Må være lyse i fargen slik at de kan merkes. – Lidun kjøper inn
• 3 taueliner av ulike typer
• 22 Åretak – Pelle kjøper inn
• 1 kodelås som kan omkodes – Elin kjøper inn
• 2 båter. En litt mer spesialisert båt som Tahe Marine Greenland samt en leken glassfiberbåt
(SKUK Pilgrim, NS Polar, TR Xcite S etc.) Tilbud innhentes
• Spruttrekk dersom – eksisterende sjekkes på dugnad (se sak 49/2009)
Sak 49/2009: Høstdugnad
• Sjekk utstyr – særlig spruttrekk og vurder innkjøp av nye
• Reparer båter. Glassfiber, senkekjøler mv.
• Monter Årestrikk
• Organiser utstyr, verktøy, kjøkken og litteratur på en mer oversiktlig måte

•
•
•

Merk skap og skuffer – husk en Dymo
Nøkler plasseres i nøkkelskap med kodelås. Nøklene merkes med bruk
Sikre låste klubbutstyrskap

