
Referat fra nøkkelvaktmøte 14.10.2021
på Rustadsaga

Referat: Stein-Owe og Ulf

Presentasjon: Ulf, Stein-Owe, Tormod og Kari.

Foto: Ulf, Chris og Halle

Det var 33 frammøtte.



Fotoet er fra klubbmesterskapet 7. oktober.



Fra årsskiftet vil vi igjen kreve at nøkkelvakter møter regelmessig på
nøkkelvaktmøtene.

Mange av de sakene som var aktuelle i 2020, har vært aktuelle i 2021. Sakene
fra 2020 er fulgt opp, men mye avhenger av oss selv.



Merking av båter i anlegget
Margoth mente at hvor kanoer og brett skal ligge er dårlig merket i anlegget.
Det ble foreslått at merkene for hvor båtene skal ligge i stativet på Nøklevann
blir endret slik at båtnr står under istedenfor over som i dag. Sverre foreslo å
montere glidere for å legge inn båtene. Da vil merket stå på glideren.

Sakene for 2021 er fulgt opp, eller vurderes av styret fulgt opp som vist over.

Trengsel på anlegget
Vi har i 2021 hatt noen fine dager hvor vi har erfart at 3 personer på vakt kan
være i minste laget, men et slikt behov kan være vanskelig å planlegge i eykt.



Det minnes opp at alle nøkkelvakter bør gjøre seg kjent med relevant
informasjon på hjemmesiden før sesongstart. Vaktene bør lese igjennom
nøkkelvaktinstruksen ffør de kommer på vakt. Vi har nå en kort vaktinstruks
som er en side lang. Den gamle vaktinstruksen finner vi, litt omarbeidet, på
hjemmesiden som “Huskeliste ved nøkkelvakt”. Der står de av vaktenes
oppgaver som ikke er viktige for HMS.

Vaktens hovedoppgaver er:

● Sikkerhet
● Klubbens ansikt utad.



Vi arbeider med en utvikling av Eykt, med tilkallingsvakter.

Margoth foreslo at det lages en tilsvarende bookingordning som for sjøbasen,
for medlemmene på Nøklevann, slik at båter kan bookes hele døgnet. Styret har
vurdert dette, men det er ikke noe som kommer på kort sikt.



Vi har fått mange medlemmer nå, og det øker bruken av anlegget. Vi prøver å
unngå å kombinere kurs og aktiviteter med ordinær åpningstid, men med økt
bruk vil det kunne være nødvendig.



Hvem styrer trafikken når det er kurs og klubben er stengt og nøkkelvaktene
kommer med mange venner som skal ut å padle? Går det an å informere
nøkkelvaktene om at det er stor aktivitet på klubben og at stødige kajakker kan
være opptatt?

● Kurs skal ha prioritet foran private utlån utenfor åpningstiden!
● Vi har de to siste årene hatt en kalender nederst på hjemmesiden hvor

vakter kan se hvilke aktiviteter klubben har, slik at de kan unngå å komme
til anlegget midt i kurs eller andre aktiviteter.

Det er i dag teknisk mulig å la kursinstruktører booke båtene til kurs på forhånd,
slik at nøkkelvakter som ønsker å padle med f eks venner ikke beslaglegger
aktuelle båter. Kursinstruktører kan dermed reservere båter på forhånd.

Forslag fra Kari at vi dropper innmeldingskurset, og heller lager en ordning hvor
vi forutsetter at alle som har et grunnkurs hav eller introkurs fra andre steder,
kan få en times orientering om klubben for å bli medlem.

Problem med å få registrert timer for gjennomført vakt når man stepper inn for
andre. Vedkommende har sendt melding til vakt@ og til Chris. Vi må få en
ordning hvor dette enkelt blir registrert. (OBS! Når vakten har startet er det ikke
mulig å endre dette. Dette kan vaktene ordne selv hvis de legger inn vaktbyttet i
Eykt FØR vakten starter).



Arnfinn har overtatt som aktivitetskoordinator etter Anne fra 1. oktober.
Aktivitetskoordinator er en 20 % stilling, og er klubbens eneste fast ansatte.

Hvis det er godt vær, og vi tror det blir stort utlån, må vi be medlemmer som
skal låne båt om å begrense utlånet til 3 timer for å gi andre mulighet til å padle



i  helgene. “3-timersregelen” må startes fra klubbens åpning - hvis ikke blir det
for sent.

Styret skal ha en ordning med “tilkallingsvakt” klar til neste sesong. Den eneste
måten vi i dag kan skaffe “vikar” ved sykdom eller når en vakt av annen grunn
ikke kan møte er at vakten som er satt opp selv finner en erstatter. Ikke alle
vakter gjør dette. Vi har allerede vakter som har sagt seg villig til å stille til vakt
når nødvendig. Eykt skal få en funksjon for å få dette til å fungere.



I år var det første gangen vi hadde vakt på dagtid. Det var alle tirsdager og
torsdager i juli, og det ble satt opp som betalte vakter.

Tormod orienterte om nyinnkjøp. Det er blitt kjøpt inn en del nytt utstyr, nye
lette padleårer er bestilt, 5 nye Epic ving-årer, en Baffin P2 kajakk, samt en
ungdomskajakk. Det tas sikte på å få solgt noen båter, blant annet havkajakker
med ror.



Kari orienterte om valgkomiteen. Hun oppfordret alle nøklevakter til å tenke
over om tiden er kommet for at de burde ta kontakt med valgkomiteen og
melde seg interessert i styreverv eller annet arbeid i klubben.

Det er nå satt på nytt merke på glassfiberbåtene for å merke de båtene man
ikke kan gå i land med. Vi har i dag (dessverre) to systemer

● rød / gul / grønn
● tall (stabilitet) + farge (kan / kan ikke gå på land).

Drøfting og synspunkter på nye merker på båtene. Edith ønsket å beholde det
gamle merkesystemet med grønne, oransje og røde merker, istedenfor
tallsystem.

De bukkene vi har med skilt for å markere at klubben er stengt er litt skrale, og
har behov for vedlikehold.



Mange medlemmer vet ikke at de verken skal gå på land eller padle inn i
Sørlimyra med glassfiberkajakk:



Sjøbasen: Det er viktig når vi drar til sjøbasen at vi ankommer med sykkel eller
til fots, og ikke bil. Det er veldig ønsket med tralle. Det vil komme til neste år.
Båtene må settes ut fra brygga. Området nedenfor stativene er verneområde
for fugl.

Datoer for 2022 ble presentert (Nøklevann):



Det var ønske om at klubben arrangerer førstehjelpskurs.




