
 

 

SIDSTE NYT FRA VEDLIGEHOLDELSES-GRUPPEN. 

                        Efterår 2019. 

 

Vedligeholdelses-gruppen omfatter alle SAS’ medlemmer.  

Vedligeholdelses-arbejderne starter hver Torsdag kl. 9.00 i Multirummet med kaffe 

 og fordeling af arbejdsopgaverne deltagerne imellem.  

Ofte afsluttes arbejdet med en øl/mad og en snak om alt- også bådrelaterede emner/problemer/fiduser. 

Grundet antallet af ”unge” pensionister i SAS mødes en flok på 8 – 16 hver torsdag, men der er altid plads 

til mindst én til. 

PS. Arbejdsramte medlemmer kan deltage f.eks. ved at:  

Reparere akutte skader på broer, bygninger og udstyr. 

Renholde el-standere . 

Renholde Klubbens arealer m.v. 

 

Udførte arbejder i efteråret: 

 -Gjort masteskur klart til Harboe Cup og efterfølgende til modtagelse af master. 

 -Klargjort bobleanlæg til vinteren. 

 -Efterset og repareret kraner og bedding. 

 -placeret den nye højtryksrenser frostfrit. 

 -vinteropbevaret vandslanger og tømt slangerne under broerne for vand. 

 - Malet og bord/bænksæt og sat stole i vinterhi. 

 -Sat bagagevogne og cykler i depot. 

 -Repareret og renset tagrender. 

 -Fjernet gl. kranfundament ved bro 1. 

 -Skiftet armaturer i el-standere til LED-lys 

 -Malet vægge i Miljørum og på masteskur/ materielrum. 

 -Malet gavle og udhæng på klubhus. 

 -Taget legeflåden på land og ordnet bund. 

 -Rep. Ruller under rampe på jollebro . 

 -Afdækket årsagen til at solfangerproblemer. 

 -Opsat rullegardin i multirum 

 -Optaget og hentet turbøjer i Bøgevigen. 

 

 Fået indlemmet nye medlemmer i SAS-miljøet. 

 

 

 

 



 

 

 

Hvorfor har SAS en vedligeholdelses gruppe? 

Fordi arbejdet kan udføres:  

- Når vejret er til det. 

- Når det er nødvendigt. 

- Når de involverede personer har tid. 

- Når det ikke kan vente. 

- For at møde andre klubmedlemmer. 

- For at give nye medlemmer en plads i klublivet. 

- For at få tingene gjort. 

- For at aflaste Brokaptajnen. 

   

Hvordan bliver man en del af gruppen. 

- Ved at komme til et torsdagsmøde i multirummet og/eller tage 

kontakt til et af styregruppens 3 medlemmer. 

 

Styregruppens medlemmer: 

Bjarne Venø Petersen      Bjarne Levin      Ole Mouridsen 

       Tlf.30541492             Tlf. 40551446     Tlf. 42180456 

 

- Styregruppen under bestyrelsen udarbejder lister over udestående 

opgaver. 
 

 

 

 

 

 


