
                                    
  

Referat fra styremøte i Njørd Ro- og kajakklubb 01.09.2021  
     
Tilstede: Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad, Torgeir Toppe, John Elter, Tor Eirik Homme, Torill 
Refsdal Aase, Haldis Øvreeide og Andreas Bjarke Ringheim.  
Forfall: Øystein Bruserud, Bjørn Teige, Katrine Lillejord. 
  
Sak 15/21 Godkjenning av Referat, innkalling og saksliste  
Forslag til vedtak: Referat ble godkjent med følgende merknader/endringer: 
 - Innkalling og saksliste godkjent.  
  
 Sak 16/21 Orienteringssaker  
- Flattvann: God aktivitet gjennom før sommeren og gjennom sommeren. Klubben har fått 
tre nye aktivitetsledere (Andreas, Oliver og Erlend) som alle er involvert i kajakkskole og 
ukestrening for de yngste gruppene, men som også har vært med i sommer under 
sommerleirene. Det har vært litt deltakelse blant aktive på stevner, men under det vi ønsker. 
Lasse og Kristoffer tatt ut til senior VM 15-20 sept 2021.  
 - Njørd får i høst fått ny trener til de aktive under senior, Markus Nicolaisen. Han er tidligere 
Bærumspadler på godt nivå og skal studere ved NHH i 5 år. Styret applauderer!  

 
Havgruppen: Stor aktivitet og oppslutning i hele sommer. 652 på klubbpadlinger hittil i år, 
inkludert uorganiserte turer (uten turleder).  
- Stor deltakelse fra Njørd var med på Padlefestivalen på Askøy siste helgen i august. Mange 
prøvde grønlandsårer og det blir stadig flere blant havpadlerne.  
- 2 VHF-er kjøpt inn som budsjettert 
- Ønsker å kjøpe inn to nye turkajakker og grønlandsårer. Vedtak: kr 35 000,- bevilges til 
dette og instruktørgruppen har ansvar for innkjøp. 
- John Elter tar videregående kurs hav, arrangeres østpå, som vil kvalifisere til å kunne gi 
teknikkurs. 
- Kurs: Ca 10 introkurs i vår, inkludert bedriftskurs for Telenor. Vurderer et kurs i høst. 
- Høstturen: Steinsund i Solund 22.-24. oktober. Plass til 25 deltakere + aktivitetsledere. 
Styret bevilger kr 10 000 til turen (som tidligere praksis). 

 
Møte med bergensklubbene 
- Avholdt 1 møte, Kristoffer deltok. Diskusjon om ev. Fellestrening på, hvordan man skal ta 
vare på ungdommen, samt kursing.  
- Mål: å ha jevnlige møter og utveksle informasjon: Styret ber om at dette forumet «Team 
Bergen» får fortgang (i høst) i å utarbeide en henvendelse til Padleforbundet om 
aktivitetskonsulent/felles trener til Hordaland, samt at det kommer en plan for videre 
samarbeid og oppfølging av sak til NPF. V/Kristoffer 

 



Dugnad /naust 
 - Bjørn Teige finner en dato og oppgaver. 

- Annet på naust: Renhold: Forståelig at aktivitetslederne på sommerleirene ikke rekker 
over alt. Der har ikke sett så bra ut innimellom. En løsning kan være å tilby ½ times ekstra 
lønn for opprydding etter arrangement, hver aktivitetsdag. Haldis Øvreeide etterlyser 
også vaskeutstyr tilgjengelig for havgruppen; som svabert etc., og ser over behovet i 
høst.   
 
Økonomi v/Tor Eirik  
- 596 000 på driftskonto og 263 400 på høyrente pr. d.d. Utestående ca 70 000. Noe lønn 
til trenere og aktivitetsledere i sommer skal betales nå. Enighet om fast dato for 
utbetaling av lønn til aktivitetsledere to ganger årlig (forhånds- eller etterskuddsbetaling) 
- Kommunen skal ha rapport om aktivitetene som gis støtte. 
- Klubben får støtte til lønn og aktiviteter, men ikke slitasje på utstyr og materiell. Dette 
bør legges inn i søknader om støtte.  
- Momskompensasjon: Bergen kommune v/idrettsavdelingen ønsker dialog om 
klubbutvikling m.m. Kristoffer plukker opp tråden og setter i gang en prosess.  
 

    Rent idrettslag  
- Må gjennomføre kurs på nett for styre og aktivitetsledere. Kristoffer foreslår tid og sted 
slik at dette kan gjøres i fellesskap. 

 
Søknader 
- Har fått bevilget 75 000 fra Gjensidigestiftelsen til aktivitet for barn og unge. Godt 
jobbet av Øystein. 

  
   Følgebåt 
    - Vedtak: Kjøpe ny, selvlensende båt, ca 100 000. Båten skal kunne ha personer   liggende 
flatt dersom ulykker. Øystein Bruserud og Tor Eirik Homme ser på båt og tar beslutning om 
kjøp. Avventer med ny motor. Tor Eirik og Øystein oversender tilbud for godkjenning i styret. 
(formalitet) 
 
Sak 17/21 Oppfølgingssaker  
Status nytt klubbhus og bryggeanlegg 
- Anbud på nytt bryggeanlegg med mulighet for oppbevaring av kajakker på kaien ble 
gjennomgått. Anbudet er på ca 1 million og nedprioriteres til fordel for nytt klubbhus i denne 
fasen. Universell tilrettelegging utløser imidlertid midler og blir fulgt opp senere 
- I forkant av videre arbeid med klubbhus må Njørd ha møte med bygg- og eiendom i 
kommunen. V/Kristoffer, leder byggekomité og arkitekt. 
- Styret ber om at leder i byggekomitéen (Bjørn eller Øystein?) snarest kaller inn til  
møte i byggekomitéen, der siste tegninger gjennomgås sammen med arkitekten. 
 
Sommerskoler og kajakkskoler  



- Ca 100 barn og unge på kurs/sommerskole. Stort sett gode tilbakemeldinger fra deltakere 
og foreldre, men vi kan bli bedre på en del områder. Skriftlig evaluering fra instruktører til 
neste styremøte. 
- Behov for flere unge instruktører. Styret fortsetter å finne gode løsninger for å tilrettelegge 
for dette, i samarbeid med instruktørene. 
- Behov for voksenperson under kursene. Mor til Lasse gjorde en god innsats, også Øystein 
Bruserud deltok.  
- Finne løsninger for å holde på deltakerne og ikke minst jentene; mange jenter er 
interessert. Sak tas med videre til neste styremøte.   
- Annet fra kurs/sommerskoler: Det blir utarbeidet en plan og veileder for sommerskolene i 
god tid før neste sesong. V/Elin/Andreas, som oversender styret for godkjenning.  

 
Status avtale med OLT vest om leie av båt og lokaler, v/Kristoffer  
- Avtale med Metis og Tertnes videregående er undertegnet. Njørd skal holde båt og ha 
rutinemessig ettersyn av den.  
- Arbeidsavtaler med trenere i klubben v/Kristoffer: Stort sett ordnet. 
 
Forsikringer v/Tor Eirik 
- Arbeider med verdisetting av løsøre/eiendeler i naustet og får tilbud på forsikring på    
dette.  
  
Sak 18/21 Eventuelt  
- Eidsvågrunden til høsten: Venter til våren. Torill ser på dato sammen med flattvann 
(stevner). 
- Erlend Festø ha søkt om å få dekket teknikkurs. Dette innvilges. Det utarbeides også en 
policy er unge i klubben opp til 20 år kan delta på interne kurs forutsatt at kompetansen 
gavner klubben. V/Torgeir/John. 
- Samarbeid med Bedriftsidretten Vestland: Bedriftsidretten vurderer å samarbeid med 
tilbydere av padlekurs. Torill kontakter VB og informerer om at vi kan tilby våre kurs 
gjennom VB. Njørd må da sette opp datoer for neste år tidlig på sesongen. Formaliseres 
v/styret mens instruktørgruppen finner praktisk løsning. V/John. 
- Hjertestarter: Skal vi anskaffe dette? Krever kurs. 
- Vurdere livredningskurs i sjø sammen med Redningsselskapet og Bergen Svømme- og 
Livredningsklubb. 

 
Sak 21/21 Møteplan  

- 06.10.2021  
- 03.11.2021  
- 08.12.2021 m/påfølgende julebord*  

Tid: 19:30, Sted: Njørd ro- og kajakklubb  
* Ikke Njørds lokaler  
  
 
 08.09.202 



Torill Refsdal Aase   Kristoffer Mjelstad 
Ref.     Styreleder 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


