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Årsmøte 24. februar 2011 
 

Sak 6.c Fremtidige investeringer i bygg 

 

Fra:  Styret 

 

Forslag til vedtak:  

 

1. Styret gis fullmakt til å igangsette investeringer i bygget som beskrevet i dette 

saksfremlegget forutsatt at investeringene er i henhold til klubbens overordnede 

økonomistyringsprinsipper. 

 

2. Styret gis fullmakt til å gjennomføre investeringene nevnt i dette notatet i den 

rekkefølgen og på det tidspunktet som er best mulig for klubben. 

 

3. Kontingenten økes til kr 1600 (senior) og kr 800 (barn og junior) for å bidra til å 

finansiere investeringen 

 

Begrunnelse: 

 

I slutten av 1990- årene ble det besluttet å bygge på Hovedhuset med en treningshall 

med toaletter og dusjer i 2 etasje samt kajakklager for 120 kajakker i 1 etasje.  

Medlemstallet var den gang ca. 5- 600 medlemmer, og anlegget ble dimensjonert/ 

bygget ut for ca. 1.000 medlemmer.  

 

OKK har hatt en jevn økning i medlemsmassen år for år, og ved årsskiftet var vi 1820 

medlemmer. I tillegg har vi økt aktivitetsnivået vårt både i forhold til organisert trening 

og kurs. Derfor er fellesgraderobene til tider sprengt. 

 

I tillegg har stadig flere av klubbens medlemmer flere padleøkter om dagen, og mange 

medlemmer padler daglig også i de kalde periodene på vår og høst. Tørkemulighetene 

for padlebekledning burde derfor vært bedre. 

 

Etter Styrets vurdering bør vi foreta investeringer både for å forbedre 

garderobekapasiteten, sørge for bedre hygieniske forhold spesielt vedrørende 

toalettfasiliteter, og etablere bedre tørkemuligheter av utstyr. Tiltaket vil gi 

klubbfasilitetene en tidsriktig standardheving, og gjøre disse delene av bygget 

mer robust mot økt bruk og tilhørende slitasje. 
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Styret har satt opp et forslag til en trinnvis utbygning da gjennomføring av hele 

investeringen i 2011 vil tære for mye av klubbens kassabeholdning. Styret mener at et 

viktig styringsprinsipp er at kassabeholdningen bør ha en størrelse som gjør oss 1) i 

stand til å håndtere uforutsette hendelser , og 2) gjør det mulig å drive klubben trygt i 

en periode uten inntekter (dvs. perioden før medlemsavgiften kommer inn).  

 

Styret mener at en forsiktig økning ev medlemskontingenten bør vedtas for å bygge 

tilstrekkelige reserver for å kunne foreta investeringen. En slik økning er også 

forsvarlig ut fra standardhevingen medlemmene vil nyte godt av. 

 

Forslag til utbygning (ikke prioritert rekkefølge): 

 

Tiltak 1.0 Nytt urinalrom i 1 etasje ved HC- toalettet.  

Budsjettsum kr 190.000,-. 

 

Her bygges et nytt rom med urinal og håndvask med berøringsfri servantbatteri. 

 Da mer en dobles toalett- kapasiteten på brygga. Vegger og tak flislegges. 

Eksisterende servantbatteri på HC- rommet byttes ut til berøringsfri batteri. 

 

Tiltak 2.0 Utvidelse av herre- garderoben og toalettet i 2 etasje. 

   Budsjettsum kr 450.000,- 

 

Garderoben utvides inn i kjøkkenet slik at kapasiteten for fellesgarderoben økes med 

ca. 80 %. Kjøkkenet minskes med halvparten og kjøkken- seksjonene overflyttes. 

Styrerommet skal da være tilgjenglig for alle og vil da erstatte den plassen som minskes 

i kjøkkenet, etc. med hensyn til større bespisninger, etc. 

 

WC- rommet utvides og det monteres en ny urinal i tillegg til nytt veggklosett og 

servant med berøringsfri servantbatteri. Alle rommene får en standard hevning med 

fliser på gulv og vegger samt veggmonterte krakker for å få en bedre hygiene i hele 

seksjonen.  

 

Tiltak 3.0 Utvidelse av damegarderoben.  

Budsjettsum kr 135.000,-. 

 

Rommet utvides og det monteres et nytt veggklosett samt servant med berøringsfri 

servantbatteri. Større speil, etc. Hele rommet flislegges for bedre renhold. 

Veggmonterte krakker, osv.  
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Tiltak 4.0 Ombygging av eksisterende sommer- herregarderobe. 

   Budsjettsum kr 750.000,-. 

 

I dag er dette rommet uisolert og er delt opp i 3 akser. Alle skapene demonteres. 

Veggene samt gulvet isoleres. Videre deles rommet opp med en ny lydvegg slik at 1/3 

av rommet får en ny adgang fra damegarderoben og 2/3 beholdes som herregarderobe. 

I hvert av de nye rommene bygges et stort tørkerom med oppvarming og avtrekk slik at 

vått trenings- tøy kan tørkes der i løpet av natta. 

 

Rommene utstyres med garderobeskap. Faste skap for de som padler mye, konferer 

damegarderoben i dag, og dagskap for de som padler mindre.  

 

 


