
 

 

Protokoll styremøte LRKK med utvalgsledere 

Dato/Tid 24.10.2019 

Sted Naustet 

Tilstede Arve, Per Anders, Hilde, Audun og Solveig.  
Hanne, Jan, Frode, Peter og Trond.  

Referent Audun 

Hovedhensikten er gjensidig oppdatering med hovedblikk på gjennomført klubb sesong. 
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1. Innledning  
 
Styreleder orienterte kort om hva som er hensikten med disse halvårlige møtene hvor styret 
og utvalgslederne deltar. 
 
 
2. Info fra styret  
 

• En  god aktivitets sesong for LRKK. 
 

-    Aktivitet og tilrettelegging i alle utvalg 

-    Godt aktivitets - og anlegg/utstyrs tilbud til medlemmene 

-    Ingen ulykker 

-    Lite/ingen vanskelige henvendelser. 

 

• God økonomi 
 

- Stor kontingentinnbetaling 
- Bidragsytere 

 

• Økt medlemsmasse 
 

- Pr oktober 434 medlemmer 
- Ca 374 betalende 

 

• Lillehammer brygge – Vingnes    
 
- https://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-brygge-vingnes.6244267-

448627.html 
- Interessant og positiv utvikling av Vingnes halvøya 
- LRKK må følge opp og tilrettelegge for nye beboere 

 

• Endring i styrefunksjoner. 
 

- Kasserer overtar alt med Pb 422, fakturer og bilag 

 
 

• Båtforeningens planer 
 

- Ønsker fortsatt juniorbrygge ved båtutsettet (se kart under) 
- LRKK holder fast på sitt standpunkt (miljøvennlig aktivitet) 
- ”Ryddighet i rekkene” 
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3.Info fra utvalgene / webansvarlig  
 
Elv 
Innkjøp er stort sett foretatt ihht budsjett, med unntak av ca 5000. 
Sikkerhetskurs er gjennomført for 6 poteniselle kursinstruktører. 
Onsdagspadlingen vell gjennomført, svært stor deltagelse, gj snitt 9 padlere. 

Oddbjørn Flaa er for øyeblikket rangert som nr 8 i verden i brattpadling, ref dagens vg 😊  
Det vurderes om onsdagspadlingen neste år skal flyttes til en annen ukedag, slik at den ikke 
kolliderer med onsdagsløpet på flattvann.  
 
Ro  
Liten aktivitet 
 
Utstyr 
Rologg: Brukes flittig, og for utstyrsutvalget gir det oss innsikt i bruk og behov. 
Utlån kajakker: Ser ut til å fungere veldig bra. Få avklaringer fra «lånere» og 
tilbakemeldingene er at dette er ett veldig godt medlemstilbud. 
Reolleie: Bra belegg, ca 40’ kr inn, kun 3 som ikke har betalt. Har nå kun ledige plasser på 
toppen. 
Naust: Bra vårdugnad, ønskede momenter gjennomført. 
Ny bryggeløsning, som ser ut til å fungere bra. Fikset lenser. 
Skrotet 7 glassfiber (7’ kr i returordning). Ellers generelt vedlikehold. 
Innkjøp: Med inngitt tilleggsbudsjett (totalt 177’ kr) er alle store innkjøp (forbruk 168’ kr) 
gjennomført, deriblant 11 kajakker (6 elv/5 flattvann). Ikke mottatt detaljer fra Elv og Tur. 
Tap og skade:Utstyret holder bra, ikke mottatt meldinger om tap, kun mindre bruksskader. 
Som i fjor: Småtteri som luker, rorblad, justere styring, strikker, kajakkpumper, åreblad 
(billige i plast), kasteliner. 
Vedlikehold: Pågår, men vil ha en mer total gjennomgang seinere i år. 
Videre konkrete planer: 
Fikse nedrevet vindski på naust (lastebil med grus var borti). 
Beise deler av yttervegg, sikkert 15 år siden sist. 
Oppgradere platting for uteområde. 
 
Badstue/do? Styret ber om at initiativ her sendes til styret@lrkk.no  
 
Avslutningsvis ble det stilt spørsmål om forslaget om å bruke rokort til å reservere 
utlånsbåter er glemt?  
 
Flatvvann/hav 
Meget bra sesong.  
13 klubbturer, 140 deltagere. Ca 10 i gj snitt pr tur; Næra, Fjorda, Langøytangen fyr og 
Rangøya padlefestival. Andre arrangementer hvor padlere fra LRKK har deltatt er:  
Dalsland kanot maraton, Smøla rundt, Nøtterøy rundt, queen & king surfski race, wc 
sandvika, bølgefestivalen, npf hvaler.  
 
Langøytangen, sammen med mandagspadling og onsdagsløp, har vært en heidundrandes 

suksess 😊 
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Kurs 
89 har gjennomført kurs, hhv 6 intro og sikkerhetskurs og 4 grunnkurs er gjennomført + 
event på Montebello. Totalt en omsetning på 110 000 NOK. Instruktører og kursdeltakere 
har vært veldig godt fornøyde. Meget positivt med mandagspadlingen i etterkant av kurs. 
 
Det etterlyses tydelig og skriftlig informasjon om hvilke båter som passer hvilken type 
padler, ditto for årer, trekk etc. Slått opp på veggen, lett tilgjengelig. 
 
Det tar tidvis litt lang tid fra nye medlemmer er registrert i klubbadmin til de også finnes i 
klubbens system for turlogging (rokort).  
 
 
Webansvarlig 
 
Webansvarlig ønsker tips til saker som medlemmene mener bør legges på lrkk.no 
Nytt av året er siden http://lrkk.no/turer/. Her finner du informasjon om klubbturer. 
Resultater etter onsdagsløpene på flattvann finnes her: http://lrkk.no/onsdagspadling-
tabell/2019.htm. 
 

Vi så også på litt statistikk fra rokort (klubbens system for turlogging). Egen sak kommer på 
lrkk.no. Det er svært gledelig at aktiviteten er stigende ift fjorårets sesong. 
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4. Eventuelt  
 
Ny logo 
Det har blitt utarbeidet 4 alternative logoer for LRKK: 
 

 
 
Det var enighet om at det beste alternativet er logo nr 3. Spesielt Laagen deltaet i bunnen av 
logoen, ble satt pris på. Styret fortsetter derfor sitt arbeid med denne logoen.  
 
Tentativ dato for årsmøtet er 5. mars.  
 
 
 
 
Nestleder LRKK 
Audun Gjevre 
24.10.2019 
 

    

     
 


