
  
Referat fra styremøte i Njørd Ro- og kajakklubb  

3. november 2021  
    

Tilstede: Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad, John Elter, Tor Eirik Homme, Torill Refsdal Aase, Øystein 
Bruserud, Katrine Lillejord, Haldis Øvreeide og Andreas Bjarke Ringheim.  
Forfall: Torgeir Toppe, Bjørn Teige 
  

Sak 27/21 Godkjenning av referat, innkalling og saksliste 

Vedtatt uten merknader. Til innkalling – flere saker meldt under  

eventuelt. 

 

Sak 28/21 Orienteringssaker  

Flattvann: Regionssamling i Tysvær med bergensklubbene samt klubber fra Flekkefjord. 7 fra Njørd. 

- Vestlandsmesterskapet 2021: Ble arrangert 23. oktober på Laksevåg. Vellykket stevne, fin stemning 
og mye god padling. 

 

Havgruppen: 

- 820 deltakere tom. 2/11. Frem til etter påske er det uorganisert padling, altså uten turleder. Det er 

padling de aller fleste tirdager. Følges opp på facebook-siden. 

- Høstturen ble suksess med padling mellom holmer og skjær i Solund lørdagen og tur med postbåt til 
Utvær med omvisning i fyret søndagen, i et friskt vær. 28 deltok. 

- Julebord i naustet tirsdag 30. november. Naustet er reservert fra kl. 16 den dagen. 

- To kajakker «Design Kayaks» er bestilt fra Stavangerfirmaet Utinaturen. 

- John tar videregående kurs slik at han kan holde teknikkurs. To samlinger igjen. 
 

- Dugnad: Høstdugnad lørdag 16. oktober hadde god oppslutning og fra hav, foreldre og aktive.  Mye 

godt og nødvendig arbeid ble utført. 

 

- Naust: Garderobene: Det flyter fortsatt. Det må anskaffes noen flere røykvarslere, samt skiftes 

batteri i eksiterende.    

 

Økonomi 

- 791 205 på konto etter at båt og motor er betalt.  

- Det arbeides med å ajourføre medlemslisten. 

- Søknader om tilskudd er ute og følges opp av Øystein Bruserud. Bla. søker vi på støtte til følgebåten. 

- Koronakompensasjon: Njørd kan søke for Eidsvågrunden, avlyst to år på rad. Undersøker også om vi 

har tapte bingoinntekter.  

- Tippemidler – går seint men vi siger fremover i køen.  

- Grasrotandel: kr 16 010 er generert så langt i år. 

- Lønn til instruktørene betales inn nå, v/Tor Eirik. 

 



- Følgebåt: Kjøpt inn, skal bunnsmøres. Båten er kommet (ligger i hagen til fam. Mjelstad), betalt og 

forsikret. Det skal anskaffes varme-/flytedress til båten. Bensin skal ut av naustet. – Det sees på 

løsninger for oppbevaring av bensin utenfor naustet.  

Regler for bruk og fortøyning av båten utarbeides. Den skal låses med vaier og til låsen er der 3 

nøkler, hvorav en ved båten. Bruken skal være enkel. 

Gamlebåten ekspederes for destruksjon. Tas hvis mulig videre på hengeren nyebåten står på. Motor 

søkes solgt. Forsikringen sies opp umiddelbart.  

 

Sak 29/21 Oppfølgingssaker  

Status nytt klubbhus og bryggeanlegg: Øystein Bruserud og arkitekt Vetle Sørbø har hatt møte med 

idrettsavdelingen Bergen kommune på stedet. Tegningene og planene er ok med noen justeringer (to 

mot planlagt ett handicaptoalett). Styret må avklarer Vetles rolle videre. Øystein hører med Kari 
Kløve om hun kan hjelpe med/bidra til å finne noen å ta prosessen videre og stå som ansvarlig søker. 

- Kenneth Helgesen er positiv til å lede byggekomiteen. Den består av: Arkitekt Vetle Sørbø, Øystein 

Bruserud, Bjørn Teige, Torill Refsdal Aase, Torgeir Toppe og Haldis Øvreeide (Geir Morken?) 

  
Arbeidsavtaler med trenere i klubben v/Kristoffer:  
- Avtaler med Andreas og Oliver: Mangler ennå politiattest, sak følges opp av Kristoffer. 
- Kristoffer og Markus blir enige om hvor mye Markus skal jobbe og utarbeider avtale som ganger 
begge. Avtalen inneholder også ønskede utbetalingsrutiner. 
 
Livredningskurs og hjertestarter: Kristoffer eller Tor Eirik undersøker om Gjensidige kan bidra med 
slikt. Det blir kjøpt inn hjertestarter etter man har sjekket opp med Gjensidige. (med mindre de kan 
sponse en) 
 
Klesbestilling: Anja og Bernt er primus motor her og sender bestillingskjema til medlemmene 
 
Kursplan: Intruktørgruppen har møte i januar -22 og legger deretter frem kurs- og turplan. Kurs skal 
inngå i tilbudet til Bedriftsidretten Vestland, mer info: vestland.bedriftsidretten.no. 
 
Leiekontrakt med BOF v/Katrine: Einar Drærgebø tar initiativ til nytt møte med BOF. Kristoffer deltar i 
prosessen.   
  

Sak 30/21 Eventuelt  

- Evaluering sommerskole/camp ikke ferdig. 
- Avlåst kjøkken: Fungerer fint.   

- Julebord for havpadlerne i naustet tirsdag 30. november. Trening den dagen avsluttes  senest kl. 16.  
- Revisjon av regler for lån av klubbkajakk til medlemmer: Forslag fra Torill om å diskutere dette i 
havgruppen. Kan det lages et enkelt system for dette? Styret ønsker også en oversikt over hvilke 
kajakker/kajakktyper havgruppen har. 
Blant argumenter for å vurdere utlån ble løst diskutert i styret: 

Mange medlemmer som ikke har egen kajakk kan kun padle i Eidsvåg–Byfjorden unntatt på turer 
i regi av klubben. / Fremme padleglede blant de som ikke har egen kajakk. Delingsprinsippet. / 
Flere padleklubber har kajakker til låns til medlemmer.  

Motargumenter: Kajakkene er lenge borte. / Ikke kommer tilbake til avtalt tid./ Skader osv. 
John tar saken videre på møtet i havgruppen i januar. 
 
- Håndbok for Njørd. Torill foreslår å lage en enkel håndbok for Njørd, etter inspirasjon fra Laksevåg 
kajakklubb sin håndbok. Torill påtar seg å utarbeide et forslag i samarbeid med Haldis, og med bidrag 
fra Andreas – flattvann, John/Bernt – hav, Bjørn – naust.  



 
Sak 31/21 Møteplan  
- 08.12.2021 m/påfølgende julebord  

Tid: 17.00 i Grieg-gården, C. Sundgate 17-23  hos Tor Eirik Homme. Ring når du er utenfor. Telefon  
952 43 050. Middag på Bryggeloftet kl. 19.30. 
   

 

Bergen 7.11.2021 
Torill Refsdal Aase   Kristoffer Mjelstad  
Ref.     Styreleder 
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