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• Spørsmål om det er noe nytt om bassengsituasjonen? - Vi kommer ikke inn på Bølgen. 
Langhus bad skal stenges og rives. Byggestart for den nye svømmehallen er utsatt, og vi er 
usikre på om vi får tid her. Styret undersøker hvilke bassengmuligheter som finnes for DKK. 

• Spørsmål: Hvorfor fikk vi ikke  Bergholmen som kurshelg i juni? - Bergholmen ble booket for 
alle helgene før vi fikk anledning. (Styret undersøker med Oslofjorden friluftsråd om vi kan få 
anledning til å forhåndsbooke siden vi har barn og unge på kursene, som er ett av kriteriene 
for forhåndsbooking). 

• Anbefaling til aktivitet i årsprogrammet: Stokkentreff på Orust 19-20 august. 

• Oppfordring om at flere fra DKK blir med på  surfskihelgen i slutten av september i Risør. 

• Kommentar: Tirsdag 20. april blir det kompetanseheving i reparasjon av surfski for de som 
låner klubbens surfskis.  

9. Fastsette medlemskontingent for 2020.  

• Styret foreslår å øke kontingenten med kr. 50  fra kr. 300 til kr.350, for enkeltmedlemskap og 
fra kr. 400 kr til kr. 450 for familiemedlemskap.  

• Det kom tilleggsforslag om å øke familiekontingenten fra kr. 400 til kr. 500.  

Spørsmål om vi ikke har stor nok buffer allerede til å unngå medlemsavgiftsøkning?  

Begrunnelser for økning til tross for allerede eksisterende buffer: Medlemsavgiften er svært lav og 
har ikke økt på mer enn 10 år. Klubben ønsker å ha en buffer til økte vedlikeholdsutgifter knyttet til 
nye stativer, høyere årlig leieavgift til kajakkstativer som klubben fikk på plass i 2020, økte utgifter til 
utskifting av kajakker og reparasjon og vedlikehold, samt at det er ønskelig å ha en buffer til å bruke 
til nye satsninger.   

Det ble stemt over styrets forslag og tilleggsforslag med følgende utfall: Enkeltmedlemsskapet øker 
fra kr. 300 til kr. 350 (med kr 50 ), mens familiemedlemskapsavgiften per år økes fra kr. 400 til kr. 500 
(med kr. 100 ). 

10. Valg av 3 delegater til (digitalt) Padleting 2021.  

Søndag 21. mars 2021. 3 representanter på Padletinget. Richard deltar, muligens Kjetil. 

11.Innkomne forslag. 

Det var ingen innkomne forslag. 

12.Valg 

Det ble foretatt valg til styret og til ny kontrollkomité, samt til valgkomité for 2021. 

Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollkomité ble godkjent: 

Styret i Drøbak kajakklubb har dermed følgende sammensetning i 2021: 

- Leder: Richard Meadow (ikke på valg) 

- Nestleder: Janne Roven (gjenvalg 2 år, ny som nestleder) 

  




