
Styremøte Trondhjems kajakklubb 

8. april 2021 kl. 18.00, Via Google Meet 

Til stede: Monica Engan Døhl, Chris Thomas Skogli, Wolfgang Born, Callum 

Sinclair, Fernando Fernandez, Trine Bjørhusdal, Bård, Judith Van 

Hagen, Egil Storrusten, Melina Müehlenpfordt, Ulf Stordalmo, Hans 

Nissen. 

Fraværende fra styret: Aagot Opheim 

1. Orientering 

1.1. Tripletex – Hvordan godkjenne bilag (Chris Thomas/Monica) 

Ikke behov for opplæring for de som var på møtet. 

1.2. Frosset vann – status (Heidi) 

Heidi ikke tilstede. 

1.3. Rabattavtale Axel Bruun (Aagot) 

Aagot ikke tilstede. 

1.4. Padlelogg – status (Wolfgang) 

Litt stillstand, men kobler på Ruben nå etter påske for team-arbeid. Gjør ingenting med 

padleloggtilbud fra Asker Skiklubb. 

1.5. Status betaling av medlemskontingent (Magne) 

Betalt: 353 

Ikke betalt: 240 

Avsluttede medlemskap siden i fjor: 84 

1.6. Kommunens sommerferietilbud (Chris Thomas) 

Juniorgruppa og flattvann kan bidra. Har gjort noe lignende med Friluftsrådet før. CT blir 

også med. 

2. Vedtaks- og aksjonssaker 

Pågående saker 

2.1. Lyddemping i 2.etg på Skansen 

Facebook-innlegg fra Heidi. Skal vi investere i å forbedre akustikken i andre etasje på 

Skansen, og hvilket alternativ passer best? 

https://www.facebook.com/groups/727783993986036/permalink/3682528388511567/


Vi venter med dette til vi ser at det blir et behov. Dette er mest for forsamlinger / fest / 

konfirmasjon osv. 

2.2. Brannvarsling 

Fra forrige styremøte ble det klart at vi kan ha behov for et brannvarsleanlegg som 

viderekobler til alarmsentral / brannvesen. Hva vil dette koste, og går vi for dette?  

Heidi ikke tilstede. 

Nye saker 

2.3. Smittevernstiltak 

Ingen endringer fra Regjeringa på onsdag. Skal vi justere på noen av dagens tiltak? 

Skansen: Ingen endrede tiltak. 

Østmarkneset: «Kun en om gangen i garderoben. Hold to meter avstand i lokalene.» CT 

legger på Facebook.  

2.4. Årets husdugnad 

2.etg har knapt blitt brukt i 2020, mens det har vært mye bruk av uteområde og 1.etg. 

Koronarestriksjoner. Hvordan blir årets husdugnad? 

- Skansen: Bør ta ut alle kajakkene og se hvordan det ser ut der. Kan det bli en del av 

dugnaden? Sjekke reoler og bygg for slitasje, fukt og lignende. Foreslår en dag for 

reolholdere, så kan de kanskje bli med å bidra. Ulf koordinerer. Hører med Magne og Heidi 

først. 

- Flattvann: Sjekker bygget i samme slengen som havkajakkene oppgraderes.   

2.5. Endre kode på dørene 

- Heidi er den som vanligvis endrer kode. CT snakker med Heidi om å få den endret nå. CT 

sender ut e-post om ny kode til medlemmer som har betalt. 

2.6. Malvik kajakk 

Chris Thomas sender info til Trine og hun legger ut på aktivitetsledergruppa. Greit for styret.  

2.7. Eventuelt 

- Nidaros Roklubb har klubbhuset 1. mai (står i kalenderen). Det er avplask + at det kan 

være stengt. CT snakker med dem om huset. Vi må informere Nidaros og Pingvin om 

Covid-restriksjoner. Lillian Slåtsve, Nidaros.  

3. Rundborddiskusjoner 

3.1. Avplask 

I 2020 hadde vi avplask, men må holde avstand og måtte skifte ute/ferdig skiftet. Vi må være 

obs på de reglene som finnes, og ikke gjøre noe som er vanskelig å avlyse  på kort varsel.  



Akkurat i dag er det 50 personer, men vi må være obs på signaler vi gir. Når vi vet form og 

hva som er mulig, lager vi ha påmelding på nett. Vi ser igjen etter nye råd og regler neste 

uke. Melina (sosialgruppe), Heidi, Chris Thomas samles og lager en plan.  

3.2. Hvordan få fylt opp elvekurset 

Nå er det 7 av 10 påmeldte.        

3.3. Hvordan holde medlemmene i gang under pandemien. Turer på gang? 

- Tirsdagspadling, rull og tull– vi ønsker å få dette i gang så fort det lar seg gjøre. I fjor 

klarte vi å gjennomføre dette med påmelding og en arrangementsansvarlig.  

- Tirsdagspadling for juniorer kommer i gang i mai. For det meste elv.  

- Flattvann ønsker å starte opp treninga igjen på onsdag hvis det er mulig.  

- Oppfordre til bruk av Facebook. 

- Turer: Har hatt et turmøte i slutten av januar. Prøve en gang til. Passe på at det ikke 

kolliderer med kurs. Bård har hørt med Einvika om muligheter for leie i juni, evt i august. 

Navigasjonshelg på Hitra? 

- Guide til turledelse. Chris Thomas lager dokumentet og legger det ut på Google Drive.  

- Turkurs: Hvordan arrangere turer? Skape en trygghet for potensielle turledere.  

- Hvis det blir åpning i restriksjonene neste uke, kan vi holde et kort møte om punktene vi 

ikke har fått gjort noe med på grunn av dagens situasjon. 


