
 
 
 
Referat fra styremøte i Njørd tirsdag 5. mai kl. 19.30. 
  
Tilstede: Einar Drægebø, Arne Lotsberg, Katrine Lillejord, Atle Houg Ringheim, Bjørn Teige, 
John Elter, Kristoffer Mjelstad, Torgeir Toppe, Torill Refsdal Aase. 
 
1. Faste poster:  
 – Referat fra forrige møte godkjent. 
 – Økonomi: 258 000 på konto totalt. Det er god kontroll på økonomien.  
Medlemmer: Utsendelse av info om betaling av kontingent på SMS ga god respons. 
244 har betalt. 1 purring sendt ut. Det gjenstår 81 medlemmer som ikke har betalt. Disse for 
en siste mulighet med betaling innen 3. juni og da sperres nøklene og ev kajakker settes 
utenfor. Informeres om på nettside og face når så langt kommer. 
 
Reising: Mindre utgifter pga. corona. Påmeldte til påskesamling har fått pengene tilbake. Det 
er ingen inntekter på kurs. Tap av inntekt på bingomidler 
Eidsvågrunden er avlyst, tap for Njørd netto inntil 10 000,-. Nytt arrangement foreslått 
lørdag 22. august om forholdene endrer seg. 
 
2. NPF: De aller fleste arrangement er skjøvet til 2021. NM Short Track Hamar er eneste som 
har fått ja før sommeren.  
Idrettsrådet: Skjer lite. Spilt inn til behandling: De store foreningene som fotball, får de 
meste av krisemidlene, de små får lite og ingenting. Foreslått i idrettsrådet at noe skal settes 
av og fordeles på mindre idretter. Årsmøtet 19. mai utsatt. Styremøte 18. mai.   
 
3. Status flattvann/hav 
Flattvann: Det skjer lite pga. corona.  
Ingen innendørs trening i klubbhuset. Flattvannsgjengen trener alternativt, og padler. 
 
Hav: Stillstand. Folk har padlet på egenhånd, ok aktivitet sånn sett. Noen har delt 
turopplevelser på hav sin facebookside, positivt.  
 
Kurs: Startes opp i slutten av mai, man- eller torsdager. Torgeir setter opp kursplan. 
Utstyr til kurs: Skaffes snarest. Denne saken har versert i et par år. Bernt Solheim og Torgeir 
ordner våtdrakter og tilbehør ila mai og før kursoppstart.  
 – Kajakkskole starter 13. mai.  
 – Corona og kajakkskole: Kristoffer m/fl melder seg på webinar som gir dokumentasjon på 
gjennomgått desinfeksjonskurs. 
  
4. Naustet (kaier/uteområde/garderober) 
 – Kaiene trenger vedlikehold. Trykkspyling før mer aktivitet, såpeglatt  
 – Tak over tilhengerhukket dugnad vår/sommer. Dugnad, materialkostnader påløper. Bjørn 
finner dato.  



 – Torill ønsker lengrer slanger slik at springen ikke løsner i festet. Problemstilling ved skylling 
av klubbåter.  
 – Innspill fra årsmøtet: Tørkerommet fungerer dårlig om vinteren. Kenneth og Bjørn finner 
en løsning med luft og litt varme. 
 
5. Samhandling med BOF  
Avtale om leieavtale på 30 år eller mer må landets for å utløse spillemidler. Gode utsikter for 
dette. 
BOF trenger å få flyttet to av båtene sine og har lagt frem plan for å legge dem i østkanten av 
Njørd sitt område med betongbrygge på tvers av eksisterende (må ha byggeløyve først, 
ordner seg trolig). Til gjengjeld vil de style området, gi oss nye kaier med tilgang for 
handicap, og øvrig samarbeid. 
Konklusjon: Styret er positiv til planene og ønsker tett samarbeid om tilretteleggingen og 
utforming av padlekaier. 
  
 6. Corona   
Status flattvann: Skifter ute og holder avstand. Mer effektive på land. Har kunnet kjøre 
lagbåt.  
Hav: Ingen organisert aktivitet. 
Njørd har fulgt rådene til padleforbundet.  
 
Styret i Njørd Ro- og Kajakklubb besluttet på styremøte 5/5 å åpne for organisert padling i 
klubbregi fra 7. mai 2020. Arrangementene skal holdes innenfor myndighetenes 
retningslinjer. 
 
Oppsummert:  
Hav: Gjennomføring: Alle som ønsker å delta må melde seg på slik at arrangøren oversikt 
over hvem som har vært tilstede i tilfelle noe skulle skje. Påmelding i egen link. 
Det dannes grupper på 5 og 5, minimumsavstand på 1 m mellom hver person til enhver tid, 
både på vann og på land.  
 Garderobe: Klubbens garderober og dusjanlegg vil fortsatt være stengt inntil videre. Toalett 
er åpne. Deltakerne oppfordres til å skifte hjemme eller de må skifte utendørs.  
Klubbutstyr: Det er mulig å låne klubbåter og årer. Det åpnes ikke for lån av vester og 
spruttrekk.   
Dette forutsetter at de som låner utstyr skal desinfisere utstyret før og etter bruk. Klubben 
holder nødvendige renholdsmidler. 
Ressursgruppe hav er klar til å komme i gang. Men forholdene gjør at det kan være uventet 
forfall. Hvis det skulle mangle aktivitetsleder, gjøres dette klart i innkalling og en av 
deltakerne pekes ut som arrangør (og ansvarlig for å be folk holde avstandsreglene).   
Flattvann: Åpnes opp i forhold til reglene slik at også yngre får trent mer. Ansvarlig for 
treningen fører navneliste.  
 
 9. Annet 
Samarbeid med toppidrettslinjen på Tertnes videregående: Det må etableres en ny avtale 
om bruk av utstyr. Om to år kan Njørd ha seniorer som vil trenge enda bedre tilgang på 
treningsfasiliteter. Ordningen er i dag uformell.  



Torgeir/Einar/Kristoffer ser på mulighet for en avtale med toppidrettslinjen der det også 
inngår et fast beløp for leie av lokaler til trening. Leie fordi all bruk sliter på utstyret. 
 
Motor: Motoren til følgebåten har havarert og er lite å reparere på. 
Torgeir for fulllmakt til å følge opp saken og ev kjøpe en ny. 
  
 
Neste styremøte: Onsdag 17. juni kl. 19.30.  
  
Bergen 7. mai 2020 
  
  
 For Einar Drægebø 
 
Torill Refsdal Aase 
 
 
Vedlagt skissen fra BOF 

  
  
 
  
  
  
  
 


