
 
 
 
Referat fra styremøte i Njørd onsdag 17. juni kl. 19.30 i naustet 
 
    
1. Faste poster.   
- Referat fra forrige møte. 
 
Økonomi og kontingent, status: 
-  275 000 på konto, 80 000 utesteående. Siste purring på kontingent; nøkler sperres 1. juli for de 
som da ikke har betalt. 
- Avslag om spillemidler på nytt, nådde ikke opp nå heller. 
- Nytt kursutstyr (ca 60 000) er kjøpt inn og kommet på plass i egen rom i øvre naust og brukere 
fornøyd. Betales ila juni. Viktig å holde orden i utstyret, da varer det lenge. Instruktørene sitt ansvar. 
- Det har vært mange kurs, ikke i regnskapet ennå. Det er stor interesse for kurs, også firmakurs, og 
Tertnes videregående har hatt kurs her. Plan å inngå avtale med lærer Ove Erstad. 
- Sommerskole ikke avklart pga corona. 
- Egen sommercamp markedsføres, starter uke 26, altså 22. juni 20 påmeldte. 
- Pågående kajakkskole med 12 jenter. 
- Ingen introkurs i juli/sommerferien. 
- Kurs pr nå: 3 introkurs, 1 grunnkurs hav og 1 teknikkurs hav. Alt dette etter coronalettelsen. 
 
  
2. Status flattvann, hav, kurs  
Flattvann: Konkurranse regionalt i Tysvær helgen 20.-21. juni. Flattvann ser frem til å måle krefter 
med andre.  
Juli: NM-helg Hamar med shortrack og maraton i Setskog søndagen.  
Gode treningsforhold på sjø i juni med mye fint vær. 
 
Hav: Høy aktivitet. 24 på tirsdagspadling 16.  juni, herav 10 til Salhus. God oppslutning fra 
aktivitetslederne slik at alle føler seg ivaretatt. 
- Håper å kunne ta i bruk turlistene og få noen turer ut av Eidsvågen.  
 
Styret sier: Slik coronabildet ser ut nå, legger styret ingen begrenseninger på tur- og havgruppens 
turvirksomhet. Organiseres slik gruppen mener det er best.  
 
3. Njørd og corona-situasjonen.   
Kristoffer informerte fra Padleforbundet: De bruker Virke sine regler. Det kan tilrettelegges for bruk 
av garderober og treningsrom. Forbundet følger med hvordan det gjør det i Sats-kjeden. 
For Njørd betyr dette: Maks 5 i hver garderobe samtidig. Treningsrom maks 8. Dusj: 1 om gangen. 
Avstandsregler og rengjøring (også av apparater) følges nøye opp. Kristoffer lager oppslag. 
 
4. Naustet (kaier/uteområde/garderober). 
Dugnad torsdag 19. juni v/Bjørn. Innkalling sendt ut. Oppdatering: Dugnad vært avholdt og mye er 
blitt gjort, bla fikset dør og gravet ned renne i veien, rydding av busk og kratt m.m. Grei oppslutning. 
Kaien trenger nye flyteelementer. 
    
5. Løypemeding BOF v/Einar  
Atle har utkast til avtale for naustet.  



BOF har levert nabovarsel for nytt kaianlegg for sine båter i østkanten av Njørd sitt anlegg. 
Miljødirektoratet har signalisert at det kan være mulig, men ordinær søknadsprosess til Bergen 
kommune.  
Njørd Ro- og kajakklubb er i utgangspunktet positiv til BOFs planer. En diskusjonsrunde om 
foreliggende planer uttrykte imidlertid skepsis til omfanget av tiltaket. Det blir mindre plass til 
kajakkaktiviteter og visuelt blir det noe dominerende i forhold til områdes karakter.   
Katrine Lillejord utarbeider en uttale sammen med Einar Drægebø innen høringsfristen. Uttalen 
sendes til styremedlemmene før den sendes videre. 
 
6. Kjøring og parkering  
Kjøring til naustet må innskjerpes også minst overfor foreldre. Ingen kjøring ned for å hente friske 
barn. Torgeir informerer foreldre om dette.  
 
 7. Annet  
- Bruk av sit-on-top-båter. Disse er kun for medlemmer og skal ikke brukes av barn alene. Det skal 
brukes redningsvest. Dersom det ikke blir respektert blir båtene låst inn.   
- Ønske om flere damebåter vurderes til høsten. 
- Reduksjon i pris for videregående kurs er ikke aktuelt da våre kurs i hovedsak er for 
 medlemmer, og er rimelige i utgangspunktet 
- Eidsvågrunden utsettes til 2021 
- Flyer delt ut.  
 
 
Neste styremøte:   
Torsdag 27. august naustet kl. 19.30       
 

 
 

  Bergen 21.  juni 2020 
  
  
For Einar Drægebø 
 
Torill Refsdal Aase 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


