
 

 

 

 
Referat fra Årsmøte og medlemsmøte i Gyldenløve Kajakklubb, 18.11.20 
 
 
Sted: Møtene ble gjennomført via Teams 
 
Antall deltakere:17 medlemmer 
 
Agenda for årsmøte: 
 

1. Åpning og velkommen 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Gjennomgang av årsberetning 2020 

4. Innkomne saker 

5. Valg 

6. Oppsummering og avslutning 

 
1. Åpning og velkommen ved styrets leder Jens Petter Ørjansen 

 

 På grunn av situasjonen med Covid19 ble årsmøtet gjennomført via Teams. 

 

2. Valg av møteleder og referent: 

 

 Møteleder;  Jens Petter Ørjansen 

 Referent;  Stein Brønstad 

 
3. Møteleder leste gjennom den på forhånd utsendte årsberetningen. 

 Lenke til Gyldenløve Kajakklubb Årsberetning 2020 

 Det var ingen innvendinger til beretningen. 

 Styrets Årsberetning ble godkjent 

 
4. Innkomne saker  

 

 Det var ingen innkomne saker til behandling. 

 
5. Valg 

 Gjenvalg av følgende: 

o Jens Petter Ørjansen (Leder) Valgt for 2021/2022 

o Torill Flyen Valgt for 2021/2022 

 Ikke på valg: 

o Ellen Andersen Ikke på valg 2020/2021 

o Kent Wold Christensen Ikke på valg 2020/2021 

 Nyvalgt av vararepresentant:  

o Bitten Ravnaas Valgt for 2021 

 

 
6. Møteleder takker for tilliten til styret, for deltakelsen, samarbeide med DNT Drammen og Omegn 

og Eian Fritid i 2020 og avsluttet årsmøtet. 

 

  

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/419ea31bcb665eb4e294ad0debbfa7f6cbe03b4d.pdf


 

Referat fra Medlemsmøte 18.11.20 
 

Agenda: 
 

 Budsjett for sesongen 2021 

 Gyldenløve Kajakklubb - Aktivitetskalender 2021 

 Lenke til Aktivitetskalenderen for 2021 

 Kurs/Turer/Aktiviteter 

 Diskusjon og innspill 

 Oppsummering og avslutning 

 

 
1. Budsjett for sesongen 2021 

 
Budsjettet for 2021 ble gjennomgått. Det forventes at inntektene fra utleie av kajakkplasser, 
sesong- og døgn leie kajakker samt kursinntekter vil beløpe seg til kr 221 520. Driftskostnadene 
forventes å ligge på 82 969, hvorav den største andelen er knyttet til drift, forsikringer og 
vedlikehold av Sjøboden. Forventet driftsresultat/bidrag til DNT Drammen og Omegn blir etter 
dette kr 138.551. Budsjettet bygger på realistiske forutsetninger. 
 

 Det kom spørsmål og innspill fra Kjersti Stenseth til posten sesongleie, 
budsjettforutsetningen om 20 avtaler, som synes å være noe lav, og om det kanskje lå 
noen muligheter her. 
 

 Jens Petter redegjorde for utviklingen for sesongavtaler og fortalte at det høyeste antallet 
avtaler de siste årene har vært 32, men at dette antallet har gått noe ned de siste 3 årene 
og har stabilisert seg på 20 – 25 avtaler. Noe av årsaken ser ut til å være at mange aktive 
medlemmer som tidligere hadde sesongavtale har kjøpt seg egne kajakker. 
 

 Det var enighet om at sesongavtaler var en mulighet og at vi tar sikte på å forsterke 
markedsføringen av denne medlemsfordelen. 

 

2./3. GKK aktivitetskalender 2021 – Diskusjon og innspill 

Aktivitetskalenderen for 2021 ble gjennomgått med diskusjon og innspill. Det ligger en publisert 
versjon av aktivitetskalenderen på klubbens nettsider. Oppdaterte versjoner vil bli publisert etter 
hvert som nye turer, kurs og aktiviteter kommer til. Jens Petter og øvrige styremedlemmer 
redegjorde for de turer og aktiviteter som ligger i planen og tanker rundt disse. 
 
Publiserte aktiviteter: 
 

• Totalt 22 kurs er lagt ut og gjort klare for påmelding. Det er allerede påmeldte på flere kurs. 
Kurs er også et fint alternativ til en julegave. Kursporteføljen er stor og det hadde ikke vært 
mulig å levere kurs på dette nivået uten Eian Fritid, Hege Eian og nettverket med dyktige 
instruktører. Torill, Kent, Stein og Jens Petter har deltatt som hospitanter på kurs i 2020, etter 
deltagelse på Aktivitetsleder-kurs, noe som vil medføre at klubben også får egne 
kursinstruktører i fremtiden. Datoene for onsdags-, torsdagspadlingene og bassengtreningene 
er lagt ut og vil løpende bli lenket opp til siden med turmål og for påmelding. 
 

I tillegg til det som er publisert legges det opp til: 
 

• Bassengtrening – Det er planlagt totalt 10 bassengøkter i sesongen 2021, hvorav 6 økter i 
vårsemesteret og 4 i høstsemesteret. Gjennomføringen er avhengig av utviklingen knyttet til 
Covid19. Vi håper å kunne starte opp igjen med bassengtreningen i januar. 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/4e6a41247f0dff43fb1b3019d1d99b319d4ec82c.pdf


 

• Onsdagspadlingene vil også i 2021 være et lavterskel tilbud. Målsettingen er at det skal 
arrangeres 23 onsdagspadlinger, med start 14. april og slutt 5. oktober. Av disse vil 1 onsdag i 
måneden bli satt av til «Gøy på Vannet» ned trening i perioden fra mai til september, 

 
• Da en del medlemmer har utfordringer med at onsdagspadlingene starter 1800 vil vi vurdere å 

starte padlingene og være på vannet noe senere 1830/1900 i perioden april til august. Planen 
er å teste ut nytt starttidspunkt i begynnelsen av sesongen. 

 
• Torsdagspadling Åre 2 - Det har vært et ønske å etablere et tilbud for mer «erfarne» padlere 

en torsdag i måneden. Vi tester ut interessen for dette 20. mai og 10. juni. Ansvarlig for denne 
aktiviteten vil være Ellen Britt Andersen og Stein Brønstad. 

 
• Arbeide med å videreutvikle turleder nettverket vil fortsette. Camp Killingen er reservert for 

turledersamling 23. til 24. april. Målsettingen er å gjennomføre programmet med bidrag fra 
redningsselskapet slik dette var planlagt i 2020. Kent ser også på muligheten for å arrangerer 
egne padlekvelder og turer for turledere, med fokus på turledelse og erfaringsutveksling. 

 
• Det legges også i 2021 opp til turer med overnatting vår, sommer og høst. Vi vil måtte vurdere 

løpende om turene lar seg gjennomføre (Covid19). Av turmuligheter som ble spilt inn under 
møtet var blant annet: vår/sommertur til Veslekillingen, høstturer til Fjällbacka (august), Hvaler 
(Homlungen Fyr) og Tjønneberget. Av andre muligheter er padletur i Haldenvassdraget. 

 
• Østfold er et området med mange fine padlemuligheter. Kjersti Stenseth kjenner området 

godt. En av Eian Fritid sine Teampadlere er bosatt i Østfold og har Hvaler som sitt «padle 
mekka». 

 
• Medlemsmøte i januar - Neste steg når det gjelder turer er å arrangere et medlemsmøte i 

løpet av januar hvor turprogrammet i 2021 vil være hovedtema. Vi kommer tilbake med en 
dato og innkalling. 

 

Avslutningsvis informerte Torill muligheten for igjen å markere Lucia-dagen med en padletur på elva. 

Dersom det åpnes for det (Covid19), og ellers vær og før er bra, tar vi sikte på gjennomføre padlingen. 

Nærmere informasjon kommer i tilfelle når vi nærmer oss 13. desember. 

 

*** 

 

Jens Petter ga til slutt en orientering av status for padle-led prosjektet. I løpet av 2020 er 17 ruter 

langs Drammensvassdraget og i Drammensfjorden beskrevet og lagt ut på UT.no. Alle GPX sporene 

for rutene er lastet opp i Kartverkets Nasjonale turdatabase via Rett i kartet. Fokus i 2021 vil være å 

sette opp merking og informasjonsskilt på sentrale punkter lags leden, blant dem ved Sjøboden og 

Gyldenløve Brygge. 

*** 

 
4. Jens Petter takket igjen for fremmøte og ønsket alle en god førjulstid. 


