
Referat fra nøkkelvaktmøte 27.04.2021
Sted: Nettmøte

Møteleder: Ulf Pedersen (leder nøkkelvaktgruppa)

Teknisk bistand: Chris P. Schreiner

Referent: Stein-Owe Hansen

Deltakere: Totalt 48 deltakere.

Saksliste:

1. Introduksjon

2. Meningsmålinger
På innloggingssiden til møtet ligger det en meningsmåling. Ved møtets slutt

var det 36 som hadde svart. (Se svar neste side).





3. Åpningsdato
Etter smittevernhensyn holder vi pt. stengt tom. 17. mai. Håper på åpning

snarest etter. Vi mener vi bør begnne å sette opp vaktliste 2 til 3 uker før

åpningsdag.

4. HMS 2020 og smittevern
12 registreringer i 2020. To av hendelsene var ikke-medlemmer som

medlemmer hadde tatt med. For å redusere fare for smitte har vi ønsket å la

medlemmene holde god avstand. Det har vært tilfeller med trengsel når

arrangementer på klubbområdet møter annen aktivitet.

5. Smittevern 2021
I 2021 videreføres smittevernregler fra ifjor. Det anbefales at medlemmer med

medlemskort på mobil forstørrer bildet slik at vi kan holde avstand.

Vi starter med en minimumsbemanning på 3 vakter. Vi beskriver arbeidsdeling

mellom vaktene når det er mye besøk: En vakt i porten som begrenser antall

personer innenfor gjerdet. Vakten sprayer medlemmenes hender med antibac

og sjekker medlemskort (denne personen bør bruke munnbind). Det skal være

en eller to vakter innenfor gjerdet - den ene må registrere utlån. Den siste

vakten har ansvar for brygge. Han skal se til at folk har tilstrekkelig plass på

brygga og gi hjelp med utsett og opptak.  I år dropper vi såpe i vasken av båt

(pga avrenning til Nøkkelvann), men vi bruker såpe til årevask og vask av

vester til barn inne på området i egen bøtter. Brukt såpevann slås ut på grusen

inne på anlegget eller i skogen .

Nøkkelvakter bruker munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. Vi vil

anta at et passende antall medlemmer (utenom vaktene) inne på området kan

være 5 - 8 medlemmer, men vaktene må selv vurdere hvor mange det er plass

til.



Voksne og nøkkelvakter bruker egen vest, kun barn får låne vest.

6. Vaktinstruks
Hovedpunkter:

(a) Bidra til at klubbens medlemmer padler sikkert

(b) Representere klubben på en serviceinnstilt og vennlig måte

Sjekk vaktinstruks før du går til vakt! (På hjemmeside eller på Eykt)

Oppmøte 20 min før - ta med mobiltelefon

Sørg for at klubben er tilstrekkelig bemannet før åpning

Mål vanntemperatur og skriv det på tavla

Ved åpning - er båtstativet i samsvar med loggen?

---------------------------------------------------

Vi har nå delt helgevaktene i to: en tretimers formiddagsvakt og en tretimers

ettermiddagsvakt. Hvis du ønsker det kan du ta to påfølgende vakter å gå 6

timer i ett. Systemet åpner opp for at en kan angre seg innen 24 timer etter at

du har valgt vakter.

Krav om 12 timer vakt i år som i fjor. Du tar med saldo fra forrige år. Vakter

over 75 år kan få 6 timer pr sesong - kontakt vakt@nrpk.no om dette. Det er

mulighet for å ta individuelle hensyn (fortrinnsvis før vaktliste settes opp,

vakt@nrpk.no).

7. Ny hjemmeside
Yen har bidratt til at vi i vinter har fått ny hjemmeside: https://www.nrpk.no/

8. Sesongen 2021
- Ny (forsinket) åpningsdato annonseres senere

- Fulle 5-dagers uker til 5. september

- Siste åpningsdag 3. oktober

- Dugnad 9. oktober

- Nøkkelvaktmøte 14.oktober

https://www.nrpk.no/


- Dag-åpent: vi arbeider for å holde kunne holde åpent 8 dager i ferien med

betalte nøkkelvakter - tirsdager og torsdager.

9. Spørsmål fra nøkkelvakter
Klubben prioriterer å gi grunnkurs i våttkortstigen til nøkkelvakter. Hvis

nøkkelvakter ikke har dette, skriv en epost til vakt@nrpk.no med ønske om

kurs. Det blir satt opp grunnkurs kano i sommer, og eventuelt også for hav.

Styret planlegger å ha klubben åpent på dagtid noen dager i sommer. E-post

om dette er sendt ut med forespørsel, sjekk innpost. Det er ikke for sent å

melde interesse.

Pass på at medlemmer ikke setter seg på glassfiberårene på brygga når de

skal ut. Rettled dem med årevalg, alternativt finnes det en treplanke som er

laget for å sette seg på i slike tilfeller. Sett den ut på brygga.

10. Nøklevann på sjøen
Nordstrand IF har overtatt sjøbasen. Vi har nå ryddet alt ut av huset og lagret

det på Nøklevann. Båtene er ennå ikke flyttet, og ligger foreløpig lagret låst på

stativene. Det arbeides med å finne alternative løsninger, helst i nærområdet

til tidligere sjøbase.

11. Vekst i medlemstall
De siste par årene har vi hatt en vekst på ca 400 nye medlemmer. Alle har tatt

introkurs. Vi forventer økt medlemsvekst framover, siden vi har mange på

venteliste.

Møtet sluttet kl 19.30.

mailto:vakt@nrpk.no

