KRs elektroniske dørsystem
Ved et bestyrelsesmøde i oktober, traf bestyrelsen beslutning om at stoppe ordningen med
at hovedindgangen i Fiskerihavnen skulle være ulåst i eftermiddags- og aftentimerne.
Vi skal derfor alle sørge for at alle døre og porte er låste, således vi af denne vej gør det
vanskeligere for uønskede personer at få adgang til klubbens og medlemmernes værdier.
Ligesom det anbefales, at de medlemmer, som ikke allerede har en nøglebrik anskaffer sig
en sådan.
”Tips og tricks” til det elektroniske låsesystem.
I forbindelse med åbning og lukning af døren, skal man være opmærksom på følgende:
•

Hyler døren efter man er kommet igennem, giv dig tid til at give den et tryk hvorefter
hyleriet forsvinder og døren er låst.

•

Tvangsåbner du døren og lader den stå åben, skal du være opmærksom på, at der
er en ”sladrehank” i systemet som registrerer, hvem der sidst har åbnet døren og
dermed fortæller, at du er den skyldige.

•

Har du brug for at døren skal stå åben af kortere varighed, så husk at den også skal
lukkes igen.

•

Tænk lige på, at vi en gang imellem har uønskede gæster, som med en åben dør
har fri adgang til klubben.

•

Taber du din nøglebrik, så giv besked til mig, så brikken kan blive spærret. Skulle
den efterfølgende dukke op i vaskekurven eller andre steder, så giv mig et praj, og
spærringen bliver fjernet. Har du nået at købe en ny, så bytter vi brik mod kontanter.

•

Finder du en nøglebrik, så giv den til mig. Så finder jeg ejeren og vedkommende kan
få brikken tilbage.

•

Konstaterer du fejl ved dørene, så giv Michael Windtberg eller mig besked.

•

Nøglebrikker kan købes hos undertegnede til en pris af 200 kr. Ring eller skriv, så vi
kan lave en aftale omkring udlevering.
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