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Årsmøte 25. februar 2020 
 

Sak 7 Fastsettelse av medlemskontingent, båtplassavgift og avgift for  

personlig garderobeskap 

 

Fra: Styret 

 

Forslag til vedtak:  

1. For året 2021 settes medlemskontingenten til kr. 2.000 for voksne og kr. 1.000 

for barn/junior 

2. For året 2021 settes båtplassavgiften til kr. 600 

3. For året 2021 settes garderobeskapavgiften til kr. 300 

 

Begrunnelse: 

Etter et forslag fremsatt på årsmøtet i 2011 har det vært tilslutning til prinsippet om at 

indeksregulering av kontingenter og avgifter bør være utgangspunktet for fastsettelse 

av kontingenter og avgifter i OKK. Det er nødvendig for å holde kontingenter og 

avgifter stabilt på samme nivå.   

 

Årsmøtet 2015 sluttet seg til styrets forslag om å fastsette medlemsavgift for påfølgende 

år. Styret begrunnet forslaget med å etablere forutsigbarhet, og ikke for mange små 

justeringer. Det gir også anledning til å bringe innkreving av medlemsavgiften tettere 

mot årsskiftet, og gi klubben en bedre likviditet på våren. 

 

Årsveksten i konsumprisindeksen har de siste årene vært litt over 2 %. Det betyr at 

endringen i kontingent fra 2013 til 2017 har fulgt konsumprisindeksen, mens 

båtplassleie og garderobeskap som har vært uendret, har reelt sett blitt redusert. 

 

I de senere årene har klubben foretatt betydelige investeringer i klubbens fasiliteter, 

utstyr og aktivitetstilbud. Etter styrets vurdering får medlemmene mer igjen for 

kontingent og avgifter nå enn i 2013. Styret mener det er viktig å sørge for godt 

vedlikehold av klubbens bygningsmasse, og å bruke midler til god drift og aktivitet. Det 

betyr også at klubben har behov for stabile inntekter i de kommende årene. 

 

Konklusjon: Årsmøtet i 2017 foretok en oppjustering av medlemskontingent 

og båtplassavgift for 2018. I 2019 og 2020 ble dette nivået videreført. Da vi 

ønsker å være en klubb med høy kvalitet i vårt tilbud til medlemmene til en 

lavest mulig pris foreslår vi en videreføring av dette nivået for 2021. (Se punkt 

1-3 i forslag til vedtak).  

 


