Pligtarbejdsopgaver april 2018
Medbring gerne selv værktøj til den / de opgaver du vil byde ind på.

Nr

Hvad / opgaver

1

Stolper på fiskernes bro repareres.

2

Skørter mod øst rep.

3

Markere indsejling syd .

4

Juniorbro placeres - rampe monteres på brohoved syd

5
6
7

”Kaptajn Hummel” afrigges og gøres klar til løft, rør og
slanger rengøres og placeres i bunden af mastereol.
Transport fra lade: Borde, joller , en ”606’er” og div.
materialer
Flagstænger vaskes - nye standere monteres Flagstangsbeslag på broer efterses og rep.

Hvem / hold

Materialer
4x4 stolper rep / pæle fastgøres til bro.

Michael-Rene-Anders

Flåde og materialer.
Rød afmærkning indkøbes (spande)

Bernard-Niels G-2 mand

Opklodsning med paller ved løft

JB + 4 mand

Bil og trailer – tømmer retur til lade (truck)

8

Nødstiger kontrolleres / repareres

Frank + 1

9

Rengøre Baderum og toiletter. Urinaler serviceres

MJ.+ 3 mand

10

”Chastine” Klargøres og bundsmøres

Niels B + 2 mand

11

Klubhus afrenses til maling

12

Oprydning havn og stativplads.

13

Forplejning morgen og søndag kl. 1300.

14

Bro 3 : Færdiggøres med klamper

15

MJ køber midler. Saltsyre.

Jørgen - Ninette - Rita

John`s fisk leverer.

Bro 4 : Pæle afkortes og forsegles

Preben

Hætter til pæle.

16

Plantekasser ordnes

Rita — Ninette

17

Klubhus males med Demidekk

18

Udskifte gulvfuge I klubhus

30 l maling grå og hvid, flere rulle- penselsæt.
Erik A.

Siliconefugemasse.

19

Broer rengøres med fejemaskine
606ère, klubbåd og følgebåd.
Polering, bundsmøring mv.
Klubbåd og følgebåd.
Påhængsmotorer, eftersyn, olieskift

Juniorafd., juniorer og
forældre

Tape, bundmaling mv.

Niels B

Følgebåd søsættes

22

Tony`s båd og motor. Klargøres til salg.

Restanter

23

Rød / grøn skilte monteres, tjek af Bro 1, 2 og ”Kaptajn
Hummel”

Peder Ulrik

20
21

Kommende opgaver.
Opmaling gult felt ved bom + slæbested

Gul maling til asfalt.

606’ere - reparation/klargøring
Almindelig oprydning - efter søsætning
Klubhus:
- Hovedrengøring
Parkeringsplads afrettes - efter søsætning

Heino + Restanter pligtarb.

20 fods container
Klubhus maling indendørs
De grå felter på café-façade mod N og V. Udskiftes med
brædder som klubhuset.
Toiletter I gangen : standard højnes.
Udeareal / stenterrasse foran ”Café Lagunen”
Bagvægge baderum damer
Fedtudskiller
Kloak

Tilbud indhentes..
Samtale med lejer.

