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Årsmøte 1.mars 2022 
 

Sak 9  Behandle innkomne forslag og forslag fra Styret 
 

.3) Bedre sikring av klubben gjennom et utskifting av 
låsesystemet  

 
Fra: Styret 
 
 

Forslag til vedtak:  
Det gis fullmakt til styret å bytte ut nøkkelsystemet i klubben til et elektornisk 
nøkkelkort system. For medlemmer som ønsker tilbakebetalt nøkkeldepositum gir 
årsmøtet fullmakt til styret å sette en frist på 2 måneder etter installasjon av nytt 
nøkkelsystem dersom nøkkeldepositum skal utbetales. Ved tap av nøkkelkort kan 
det kreves gebyr ved utlevering nytt nøkkelkort.  

 
Begrunnelse: 

I OKKs langtidsplan for 2021-2030 foreslås det å utrede tiltak for bedre 
sikring av klubben. I dag har vi ikke god nok kontroll på om og eventuelt hvor 
mange personer som ikke er medlem i OKK som har nøkkel. 
 
Et nytt moderne elektronisk låsesystem på alle nødvendige dører hvor man 
benytter nøkkelbrikke vil på en langt bedre måte sikre klubbens verdier. Alle 
medlemmer får sin egen brikke som er registrert i sitt navn. Det vil også være 
enklere å stenge ute medlemmer som ikke betaler kontingenten og gamle 
medlemmer som sitter på nøkkel fra langt tilbake i tid. Medlemmer med 
private kajakker vil kun få tilgang til døren de har kajakken liggende. Dette vil 
også øke sikringen for de private kajakkene i klubben.   
 
Forslag: 
 
OKK har innhentet et tilbud fra en leverandør. Følgende foreslås gjennomført: 
 
Det byttes til langskilt med brikkeleser på alle dører til båthallene og 
inngangene, dørene det i dag er kode leser vil bli online med adgangskontroll. 
Skyvedørene i A-hallen vil få magnetlås med bryter for å åpne fra innsiden. 
Alle medlemmer får sin personlige nøkkelbrikke. Ved utmelding vil adgang til 
klubben sperres.  
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Det foreslås at nøkkelbrikken sendes ut til klubbens medlemmer pr. post, og at 
nøkkelbrikken inkluderes i innmeldingsavgiften. 
 
Ved tap av nøkkelbrikke, vil medlemmer få utstedt ny brikke, og den gamle 
brikken slettes elektronisk. Styret foreslår å etablere et gebyr for dette da det 
har en kostnad for klubben, og for å sikre at medlemmer passer godt på 
nøkkelbrikkene. 
 
Gjennomføring av dette tiltaket vil ha følgende økonomiske implikasjoner: 
 

• Kostnaden for installasjon av nytt låsesystem er kr. 600.000 kr. 
 

• Klubben har i dag en gjeld for nøkkeldepositum som ved årsskiftet er     
kr 1 287 259. Medlemmer som leverer inn sin nøkkel vil få tilbakebetalt 
sitt nøkkeldepositum. Det foreslås at medlemmer som ønsker 
tilbakebetalt nøkkeldepositum gjør dette innen en frist på 2 måneder 
etter installasjon av nytt nøkkelsystem dersom nøkkeldepositum skal 
utbetales. Da får medlemmene en god frist, og klubben får gjort opp 
gjelden i inneværende år. 
 

Det foreslås at tiltaket gjennomføres i løpet av 2022.  
 
 


