
 
Protokoll   

Årsmøte fredag 2. mars 2012, Oscarsborg   

Det var 26 deltakere ved møtets start, 2 kom litt senere. 
 

1. Innkallingen ble godkjent. 
 

2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokollen. Richard 
Meadow ble valgt til møteleder, Aase Richter ble valgt til referent, Gyda Norang og 
Ole Fredrik Juell ble valgt til å signere protokollen. 
 

3. Årsmelding 2011ble godkjent med noen tillegg:  
I oversikten over klubbens aktiviteter skal følgende tilføyes:  
1. prikkpunkt: faste turer også på tirsdager (i tillegg til torsdager og søndager), andre 
aktiviteter: DKK v/Gyda Norang har deltatt i Frogns 17.mai-komite, Richard Meadow 
og Marianne Aamodt deltok på padletinget, DKK hadde 3 deltakere på 
kajakkorienteringen i Grebbestad, flere deltakere fra DKK på Bølgefestivalen 
(Stavern). 
 

4. Regnskap for 2011 ble godkjent 
 

5. Årsplan 2012 ble vedtatt med noen tillegg: 
• Forslag til årsplan bør sendes ut som del av årsmøtedokumentene 
• Fokus på HMS, spesielt på kurs der ett av målene er å gi deltakerne økt trygghet. 
• Bedre markedsføring av DKKs aktiviteter med tanke på å få flere medlemmer og 

deltakere på aktivitetene. 
 
Årsprogram for 2012 blir som følger: 

• Styret skal ha minst 4 møter fram til neste årsmøtet (minst 3 innen 31.12.) 
• Innføre HMS for DKK, spesiell fokus på HMS på kursene da ett av målene med 

kursene er å gi deltakerne trygghet ved padling 
• Gjennomføre rullekurs i basseng m/instruktør 
• 17.03. bassengtrening 
• 28.04. bassengtrening for ungdom (Følges opp på fjorden senere på våren/sommeren) 
• 28.04. ryddedugnad på stativplassen 
• 1. mai: Moses-stafetten på Oscarsborg 
• Fra midten av mai-oktober: kajakkorientering  
• Våren: Grunn- og teknikkurs med overnatting på Bergholmen 
• Juni: Prøv en kajakk (på Skiphellestrand) 
• 8.-10. juni: Padleleir på Hvaler (i regi av FKK) 
• Ubestemt dato: førstehjelpskurs for padlere 
• Hver søndag hele året + kveldene torsdager fra mai til oktober: fellespadling 

o Hver søndag hele året, fra Vindfangerbukta og andre steder 
o Torsdager fra mai til oktober – kosetur med innlagt kaffepause 
o 4 annonserte dager fra mai til oktober – fokus på redning, lek og teknikk 

• Bedre markedsføring av klubbens aktiviteter med tanke på å få flere medlemmer og 
flere deltakere på aktivitetene 

 



 
6. Kontingenten ble fastsatt til kr. 300,-for enkeltmedlemskap og til kr. 400,- for 

familiemedlemskap. 
 

7. Budsjett 2012 som ble fremlagt på møtet ble godkjent. Det er ønske om at 
budsjettforslaget sendes ut på forhånd. 

 
8. Det var ingen innkomne forslag.  

 
9. Tildeling av distansemerker for 2011. 

Det ble delt ut gull til Richard, Marianne, Finn, Øyvind og Tom Willy, sølv til Harald 
og bronse til Ole Fredrik. 

 
10. Prisen som ”Årets padler i 2011” ble tildelt Ole Fredrik Juell. 

 
11. Tildeling av prisen for DKKs kajakkorientering i 2011 tilfalt Balazs Hirko fra 

Nøklevann Ro- og Padleklubb.Han får tilsendt et gavekort i premie. 
 

12. Valgkomitéens forslag til nytt styre, nye varamedlemmer, og revisor ble valgt 
enstemmig. Styrets innstilling til valgkomité ble valgt enstemmig. 

 
DKKs styre for 2012 består av: 
Styre: 
Richard Meadow, leder (gjenvalg 2 år)  
Aase Richter, nestleder (ikke på valg)  
Espen Hemmingyth, kasserer (ikke på valg)  
Tom Willy Thomasen, styremedlem (ikke på valg)  
Hanne Nesbakken, styremedlem (ny 2 år)  
 
Varemedlem til styret: Stein Erik Lid (ny 1 år), Finn Veiteberg (gjenvalg 1 år), Øivind 
Larsen (gjenvalg 1 år)  
 
Revisor: Ulf Gedde (gjenvalg 1 år) 
 
Valgkomité (velges for 1 år): 
Kjell Solheim (leder) 
Eva Montgomery 
Tone Gretland Valderhaug 

 
 
 

Referent: Aase Richter 
12.mars 2012 

 
 

Styreleder: Richard Meadow 
 
 
 
Underskrift: Gyda Norang    Ole Fredrik Juell 


