ARBEJDSDAG i sejlklubben lørdag d. 6. november kl. 8.30-15.00
Husk dit eget værktøj og godt humør.

Efteråret er også kommet til Mariager sejlklub, vi skal have lukket af for vinteren efter en
forrygende sommer hvor vores både er blevet brugt flittigt. Det betyder at det igen er tid til
vores hyggelige arbejdsdag, hvor du har mulighed for at hjælpe med til at klare de vigtige
arbejdsopgaver der er for at holde vores dejlige sejlklub vedlige og samtidigt få en hyggelig
dag med de andre i sejlklubben.
Arbejdet foregår primært i hold, sammen med de andre sejlere og er en god mulighed for at
snakke med andre under arbejdet om sejlads, både, smukke ankerpladser i vores dejlige
fjord osv.
Arrangementet starter kl. 8.30 og der tilbydes dejlig frokost kl 12.00. Vi er færdige kl. 15.
Vi skal bruge et medlem med en trailer til at køre affald væk. Vil du gerne det, så meddel det
venligst til Jan på telefon 21289058
Som altid husk det gode humør og værktøj så vi kan få løst opgaverne.
kan du ikke komme på dagen så ring eller mail til os så finder vi en opgave til dig
Vi har følgende opgaver til arbejdsdage. Arbejdet vil blive fordelt i starten af arbejdsdagen,
men tænk gerne allerede nu om der er nogle af arbejdsopgaverne du godt kunne tænke dig
at udføre.
1. Morgenmad (2 mand henter brød, pålæg, laver kaffe sørger for morgen buffet bord)
2. Frokost (sørger for god mad samt øl/sodavand osv. til alle som møder op på
arbejdsdagen)
3. Bobleanlægs slanger lægges ned langs broer (træktov fjernes hvor slanger lægges ned)
(gensættes forår)
4. Beslag fra den gamle kran fjernes
5. Slangeholder på el standere efterspændes
6. Bord-bænke dækkes til og sættes ind sammen med lege redskaber. Borde trækkes ud til
trappe
7. Bagagevogne sættes ind
8. Tov splejses til flydebro
9. Samle gammel A- bro med lasker hvor sømbeslag er rustet over
10. Forsøg med salt imprægnering på et stykke bro for at hindre alge vækst
11. Pæle skrabes for muslinger (fjerne fødekilde for måger)
12. Det gamle bolværk fjernes fra plads 3 til 15 (medlemmer der har både i vandet venligst
find en anden plads så der er plads til arbejdet)
13. “Sørens pullert” monteres ved service bro
14. Tagrende på jolleskuret kontrolleres måske skiftes (kan vente)

15. Skralde afdækning udvides med inddækning af flaske container og flyttes ned så det
følger jolle skur. (Måske en opgave for seniorer onsdagsklubben)
16. Skur til bagagevogne laves over stensætning ved B-bro (Måske opgave for seniorer
onsdagsklubben)
17. Afbryder og stikkontakt jolleskur skiftes
18. Lampe ved betalings automat, samt ly ved betaling (kan vente)
19. Lamper med bevægelse føler i værksted og jolleskur (kan vente)
20. Flag med line pakkes ned til næste sæson
21. Rengøring af sejlestue, klubhus (gulv vaskes evt. dagen efter) toiletter låses efter behov
22. Toilet fastgøres muligt med lim
23. Mastekran, spil afdækkes (kranfirma kommer og kontroller denne)
24. Bolværk yderside repareres ((tander bør nok boltes) vi skal have en løsning hvis vi ikke
kan lave det på dagen kan det vente til foråret)
25. Lukke for vand broer og landpladser og blæses tør for vand med trykluft (venter til 2 – 3
uger efter optagning så der er tid til at klargøre for vinteren)
26. Beslag til nyt måge værn service bro
27. Mågeværn snore monteres må vente til boble anlægget er færdigt
28. Kryds på pensionist-broen
29. Grave dræn ud for klubhus
30. Bøjer markering B-bro (kan vente til foråret)
31. Lamper toiletter
32. Pærer i el-stander og udendørs lamper
Der er mange opgaver vi tager dem efter hvor mange der møder på dagen.
Det er ikke nødvendigt at melde sig til på forhånd og der er plads til alle.
Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner fra havneudvalget
Steen, Ole, Jan, og John
tlf. John 25 67 49 25, Jan 21 28 90 58

