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Dato 31.05.2021 

Tidspunkt Kl. 18.00 

Sted Teams 

Neste styremøte  

 

Tilstede: 

Styret Sveinung Oftedal, Jan Børge Usland, Arne Hornnes, Eva Langballe, 
Monica Weisz, Mats Grov og Aasmund Berner  

Andre tillitsvalgte  

Administrasjon Daglig leder  

 
Sak 23-21 Godkjenning av saksliste 
 
Følgende saker legges til: 
 

- Ulykke på bryggen tas opp under orienteringssakers. 
- Forslag til innkjøp av tørrdrakter tas opp under sak 28-21  

 
Vedtak: Sakslisten godkjennes 
 
 
Sak 24-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 09-20 
 
 
 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes med de rettelsene som kom frem på møtet. 
 
Sak 25-21 Rapportering – Økonomi og drift 
 
Det ble rapportert om en god økonomisk situasjon. Største delen av medlemsinntektene er 
kommet inn, vi ser fortsatt en stor interesse for klubbens aktiviteter og det er fortsatt stor 
tilstrømming av nye medlemmer. Fortsatt lite penger brukt på aktivitet, men her vil 
kostnadene øke betydelig i tiden som kommer.  
 
På drift ble det rapportert om mye nye medlemmer. OKK har nå over 2100 medlemmer. Det 
er ansatt en kajakkreparatør som skal ha sommerjobb på OKK hele sommeren. Det er ventet 
at dette skal gi et løft på vedlikeholdssiden.  
 
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning. 
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Sak 26-21 Byggesaker 
 
Bord og benk er i produksjon. Blir levert på klubben når det er ferdig.  
 
 Retting av balkongdekke: Mats er bekymret for at grunnen beveger på seg og at det vil flytte 
på seg kort tid etter at arbeidet er utført. Han foreslo derfor at vi utsetter arbeidet til neste 
år og få inn en stikker som kan gjøre mål på søylene under bygget gjennom vinteren så vi kan 
være sikre på at bygget er stabilt.  
 
Arbeidet med å bytte ventilasjonsanlegg er i gang.  
 
Det er sendt inn brev til bymiljøetaten om muligheten for at OKK medlemmer kan bruke 
plassen på Drammensveien 208 til parkering.  
 
Vedtak: Tas til orientering. Vi er enige at før en gjennomfører reparasjon av balkongdekke 
iverksettes det en måling for å sjekke at bygget er stabilt. Prosjektet utsettes derfor i 
forhold til opprinnelig planlagt tidspunkt. 
 
 
Sak 27-21 Aktivitet – sommerleir 2021 
 
Lars gjorde rede for at det skal være 25 barn per kurs, 8 instruktører per kurs, det er ingen 
barn som får to uker i år og det er laget en gjennomføringsplan som gjør at vi holder oss 
innenfor tildelte midler som er 634 000 kr. 
 
Vedtak: Tas til orientering  
 
Sak 28-21  Utbytte av sliten HAV kajakk park og innkjøp av utstyr til Kurs 
 
Over flere år har det blitt kjøpt inn mye forskjellige havkajakker som har gjort vedlikeholdet 
vanskelig. Lars foreslo å bytte ut 30 av de mest slitte havkajakkene i 30 stk. nye Zegul 
kajakker som skal ligge i kajakklagringen nede på bryggen der de fleste medlemmene henter 
kajakker fra. 20 stk. av de mer kvalitets havkajakkene (Valley og P&H Scorpio) skal bli lagret i 
kajakkburet ved siden av klubbhuset. Kajakkene som skal byttes blir lagt ut til salg på 
FINN.no når de nye kajakkene er ankommet.  
 
Det ble diskutert muligheten for å opprette et vedlikeholdsfond for å holde kajakkene bedre 
vedlike. Medlemmene kan eventuelt av egen vilje vippse en liten sum til vedlikehold av 
kajakkene. 
 
Klubben trenger også 10 stk nye tørrdrakter for å kunne kjøre to kurs samtidig. 
 
Styret er oppmerksom på at dette går utover økonomisk ramme til kjøp av kajakker som 
ligger i budsjettet for 2021. Klubben har imidlertid økonomi til å foreta denne investeringen 
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nå, og det legges til grunn at det vil være fornuftig i et mer langsiktig økonomisk perspektiv 
for OKK. 
  
Vedtak: Styret slutter seg til en utskiftning av havkajakker slik som redegjort for i 
saksdokumentet. OKK kjøper inn 30 stk Zegul 15 LV 15 HV til en totalpris på ca 400 000,- 
Det kjøpes også inn 10 stk tørrdrakter til en totalpris på ca 80 000,- Det opparbeides et 
forslag til et vedlikeholdsfond til årsmøtet.  
 
Sak 29-21 Status for tiltak vedr. covid-19 
 
Treningsrom og garderober er åpnet, muligheten for 20 stk voksne på arrangement gjør det 
mulig for klubben å ha mer organisert aktivitet. Det er gledelig. Ellers følger vi tiltakene fra 
kommunen.  
 
Vedtak: Tas til orientering.  
 
 
 
 
Sak 30-21 Orienteringssaker 
 

- Det var en ulykke i klubben søndag 30.mai. en av aktivitetslederne i klubben falt ned 
mellom landgangen og terrasseplattformen og slo hodet i betongen. Heldigvis gikk 
det bra. Vi må derfor se på mulighetene for å gjøre noe så dette ikke skjer igjen.  
Vedtak: Vi tar en befaring med HMS sjef, daglig leder og Mats for å finne ut av 
mulige tiltak som kan forhindre dette. Vi lager en HMS-policy i løpet av høsten som 
vi kan legge frem på årsmøtet. 

- Kjøreregler på brygga. Lars tar en oppfølging med kursansvarlig og oppmennene for å 
lage et system på brygga som kan fungere.  

 


