
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb                                              

Dato: 10.08.2020   

Sted:  Klubbhuset på Tangen 

Referent: Brit-Kari Bjørlo  

Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Tom Rune Elnes Karlsen, Sarita Degnes, Brit-
Kari Bjørlo 

Forfall: Karl Erik Svanholm, Morten Pedersen. 

  

Aksjoner fra forrige møte og oppsummering aktivitet 
Postboksen sies opp før utgangen av året. 
Dørlås er på plass. Fungerer greit. Har ikke fått faktura, med mindre den er sendt som 
EHF-faktura. Aksjon: Leder sjekker med kasserer.  

Aktivitetsdagen ved Femsjøen gikk bra, 11 barn fra 1. – 3. klasse. 13 barn fra 4.-7. klasse. 
Mest populært med SUP-brett og elvekajakk. Hadde ikke trengt havkajakkene. Flere yngre 
barn enn forventet. Bør ha flere barnevester.  
Travelt med spriting, telling, skifting, tørking. 
Burde vært flere ledere. 

Tistaracet ble avholdt lørdag 8. august.  
Få publikum. HPKs logo ble ikke brukt. Kjøreplan for arrangementet kom veldig sent. 
Arrangementet som sådan var en ok for HPK. Har lagt ned mye jobb med arrangementet. 
Kombinasjonen med elvekajakk, havkajakk og SUP bra. 12 fra HPK stilte på dugnad, noe 
styret setter stor pris på. Avsluttet med grillkveld hos Kjartan på kvelden. 
Bør gjøre en beregning av  «kostnaden» for HPKs innsats i arrangementet. 
Fortsatt uavklart hva klubben får for arrangementet. 

Telt og t-trøyer bestilt hos Sarpsborg sentrumstrykk. Ikke alt ble levert som bestilt. Anette 
følger opp. Det skal søkes om støtte til dette kjøpet. 
Kjøpt PC og 43 tommers TV  (3.490,-), som skal brukes som monitor på arrangement. 

Administrasjon 
Kontingent sendt ut.  

Medlemmer
Kontingentutsendelsen har resultert i noen utmeldinger, totalt 9 medlemmer. 
4 medlemmer har meldt seg inn. 



Innkommet post 
- HIR, Barneidrettensdag - 27. september fra 13 – 15  på Tistedal Stadion.  
HPK ønsker å vise hva klubben driver med, at padling er en aktivitet som passer for barn 
og familier.  
Får støtte fra Idrettsrådet for å delta. 
Viktig at vi ber folk skrive opp navn/nummer slik at vi kan ta kontakt når vi har et tilbud 
som passer. 
Aksjon: Trenger også flere medhjelpere. 

- Kompensasjonsordning ifm ny koronatiltakspakke, siste svarfrist 15. september  
For bortfall av inntekter for arrangement som ikke kunne gjennomføres pga koroan. 
Aksjon: Mario og Anette følger opp og søker kompensasjon for bortfall av inntekter fra den 
avlyste Kanalturen. 

Klubbhuset – 
Adgang med ny nøkkel 
Vedtak:  Det tas kr. 200,- som engangssum for kjøp av chip. Ingen refusjon ved evt 
tilbakelevering.  
Styret har behov for tilgang til klubbhuset for sitt arbeid, skal ikke betale for chip. 
Foreløpig ligger det chip i nøkkelboksen. 

Plan for opplæring i rutiner og regler for klubbhuset.  
Nestleder utarbeider utkast til rutiner og kursinnhold, deler med styret, som kommer med 
innspill. 
Det er mye som skal gjennomgås for å sikre at vi får en forsvarlig håndtering ved utlån/
leie av kajakker og bruk av klubbhuset. 
Klubbhuskurs vil nok vare ca 1,5 timer. Vi satser på en enkel servering.  Ønsker å starte 
med kurs i løpet av september og fortsette med kurs til våren. 

El-anlegg i klubbhuset, status på tilbud og neste steg 
Prioriterer ikke videre utbedring av elanlegget før vi har hatt møte med ny direktør i 
Kanalselskapet. Han starter  i jobben1. september. 

Terminliste/aktiviteter Sensommer/Høst 2020
Grunnkurs hav august – Fullt, 10 personer på venteliste. 

Familiepadlehelg - 22.-23. august  
Info lagt ut på Hva skjer i Halden, Halden Arbeiderblads kalender, nettsiden vår og FB. 
Barnas Turlag har fått egen invitasjon. 
Marit og Kjartan hjelper til. 

Helgetur til Jomfruland - 28.-30. august  
Bestilt 5 hytter med 20 plasser totalt. Påmeldt 10 personer per nå. 
Utfordringen er at siste bilferje går 16.30, slik at alle kajakker må være med denne. 
Sannsynligvis ikke mulig å ta med kajakker på passasjerferjene som går senere på kvelden. 

Padlingens dag ved klubbhuset - Tirsdag 8. september 
Kan søke støtte fra forbundet til denne på samme måte som i 2019. 

Helgetur  11.-13. september  
Sted ikke bestemt. Altenerataiver kan være Lyngholmen ved Dypeklo som vi ikke fikk 



gjennomført tidligere pga vind. 
Evt sjekke mulighet for å få låne nøkkel til bom ved Boksjøen 

Helgetur til Bolærne - 2.-4. oktober 

Padlefest - 31. oktober 

Julegateåpning 19. november  
tenkt samme som planlagt i fjor 

Dugnad klubbhuset:  
Fastsat til onsdag 2. september Fra kl. 17 til 21. 
Beise vegger, ordne resten av gulvet (rekker ikke male det denne gangen) 
Lage bedre fortøyning på brygga, vaske den. 
Utbedre kajakker 
Vaske klubbrommet 
Montere dør til lagerboden.  
Aksjoner:  
Mario bestiller dekksliner og strikk 
Tom prøver å skaffe innerdør til boden 

Koronasituasjonen vil avgjøre om arrangementene kan kjøres som planlagt, om de må 
endres eller kanselleres. Foreløpig planlegger vi for at alt kan gjennomføres og er ekstra 
bevisst på smittevern. 

Eventuelt
Førstehjelpskurs. Alternativer 

Kanaltur 2021  
Kontakte Kanalselskapet.  Antar at helgen  29.-30. mai er mest sannsynlig. 

Viken idrettskrets har flere online kurs. 
Anette lurer på å delta på barn og ungdomskurs. 
Kan også være aktuelt for kontrollkomiteen. Finnes mye å velge mellom. 
Aksjon Mario videresende nyhetsbrev fra kretsen til styret og kontrollkomité. 
Man melder seg på via Min Idrett. 

Mandagspadling med Nexans.  
HPK kan få være med. Medlemmer med padlekompetanse og tilgang til klubbhuset kan ta 
ut kajakker selv og være med. HPK har ikke ansvar for sikkerhet på disse turene. 
Aksjon: Mario avklarer med Karl Erik angående klokkeslett og hvordan kombinere dette. 

Vurdere å bytte dag for styremøter til onsdag da mandag ikke passer så godt for alle i 
padlesesongen.  
Aksjon: Mario legger ut på styregruppa. Styret gir tilbakemelding. 

Tema neste styremøte:  
Halvårsevaluering av aktiviteten. 


