
 

 November 2011 

Espergærde Sejlklub 
 
 
Regler for Salto adgangskontrolsystem: 
 

1) De nærmere regler for adgangen til klubhuset fastsættes af bestyrelsen og justeres 
løbende i henhold til medlemmernes behov og erfaringerne med brugen. 
 

2) Der udleveres kun én elektronisk låsebrik per betalt medlemskab (individuelt medlemskab 
eller hustandsmedlemsskab). 
 

3) Låsebrikken er strengt personlig og må således ikke udlånes til andre medlemmer – og i 
særdeleshed ikke til ikke-medlemmer. 
 

4) Ved udlevering af nøglebrikken betaler medlemmet kr. 100,-. Beløbet dækker dels de 
faktiske omkostninger til indkøb af nøglebrikker, dels en del af den løbende drift af 
systemet. Der er IKKE tale om et depositum, hvorfor beløbet IKKE tilbagebetales, når 
nøglebrikken returneres. 
 

5) Såfremt et medlem efter to betalingspåmindelses-mails fortsat er i kontingentrestance, kan 
bestyrelsen foranledige nøglebrikken slettet, hvormed adgang til klubben forhindres. 
Brikken kan først reaktiveres, når kassereren har registreret det forfaldne kontingent 
indbetalt. 
 

6) Mistes låsebrikken skal det straks meddeles den adgangskontrolsystem-ansvarlige (se 
www.essejlsport.dk), som så kan spærre nøglebrikken og dermed hindre misbrug. Ønskes 
en ny nøglebrik udleveret betales atter kr. 100,-, jf. i øvrigt pkt. 3. Ved udmeldelse bedes 
låsebrikken afleveret til enten den adgangskontrolsystem-ansvarlige eller et 
bestyrelsesmedlem. 
 

7) Der mindes om, at den adgangskontrolsystem-ansvarlige er en af bestyrelsen udpeget, 
ulønnet arbejdskraft, hvorfor der kan forekomme en vis ekspeditionstid i forbindelse med 
nøglebrik- og systemhåndtering. 
 

8) Espergærde Sejlklubs bestyrelse kan i tilfælde af konstateret overtrædelse af reglerne for 
brug af lokalerne (f.eks. manglende rengøring, hærværk, uforsvarlig aflåsning, uretmæssigt 
varmeforbrug, etc.) foretage en analyse af systemets log-fil, hvoraf det vil fremgår, hvem 
der senest har låst sig ind i klubben. Medlemmet vil da kunne blive bedt om en redegørelse 
og afhængig af denne redegørelse og forholdets nærmere karakter eventuelt blive holdt 
ansvarlig for udbedring eller erstatning af forholdet. Kun bestyrelsens medlemmer og den af 
bestyrelsen udpegede systemansvarlige har adgang til log-filen, som kun i de nævnte 
situationer må analyseres. 
 

9) Ved modtagelse af nøglebrikken accepterer medlemmet samtidig de ovenfor nævnte 
regler. 

 
 
 
 

Bestyrelsen for Espergærde Sejlklub 

http://www.essejlsport.dk/

