
Skælskør Amatør Sejlklub.    Udg. 4. 

2019. Årets drifts-og vedligeholdelsesarbejder.   10-04-2019. 

 
1 

 

Forår:         

Faste årlige rutiner.       Udført (af:)   

Marts - Apr. Algebehandle brodæk. (Temp.- over 10 grader og inden bådene søsættes.)   X  
Fej døde alger af og gentag behandlingen efter 3 uger. 

 

NB. Evt. også algebehandling af altan og udv. trapper.    X 

 

Apr. – Jan. Juster temperatur på gulvvarme i baderum. (Op/ned).      

 

Apr. - Maj Fjerne tang fra bedding (køres på genbrug), tryksmør hjul på beddingsvogn.  X   

 

April Eftersyn og check kraner og bedding. Spil, blokke og beddingsvogn efterses og smøres.  X   

  

April Højtryksrenser afprøves og sættes i skab i beddingsrum.    X   

     

April Opsæt vandslanger ved el-standere og check at der er vand og vandhaner virker.  X  

 

April Sætte bord/bænksæt frem til sommeren skift og mal evt. defekte brædder.  X  

   

April Cykler forårs klargøres og sættes frem til sæsonstart.       

 

April Bagagevogne efterses/ordnes og sættes frem.      

 

April Stole i depot sættes frem.         

 

April Udsætning af Turbøjer i Bøgevigen.     X  

 

Juni Feje masteskur, nedtag mastestativer.       
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Efterår:         

Faste årlige rutiner.       Udført (af:)  

Okt. Feje masteskur og opsæt mastestativer.      

 

Nov. Testkør bobleanlæg og fastgørelser af slanger samt funktion af ventiler.    

 Vandledninger under broer tømmes for vand.     

(Ledninger tømmes med trykluft fra kompressor til bobleanlæg.)       

         

Nov. Algebehandling af brodæk gentages efter både er taget op.    

Nov. Eftersyn og check kraner og bedding. Motorer dækkes af for vinteren.   

Spil, blokke og beddingsvogn efterses og smøres.      

 

Nov. Højtryksrenser placeres frostfrit om vinteren.     

 

Nov. Nedtag vandslanger ved el-standere og tøm slangerne under broerne for vand.  

(Ledninger tømmes med trykluft fra kompressor til bobleanlæg.)  

 Testkør bobleanlæg og fastgørelse af slanger og funktion af ventiler.     

 

Nov. Sætte bord/bænksæt i læ for vinteren.     

Sæt stole i depot. 

 

Nov. Bagagevogne efterses/ordnes og sættes i depotet.    

 

Nov. Cykler checkes og sættes i depotet. 

      

Nov. Optagning af Turbøjer i Bøgevigen. 

     

Nov. Efterse og Rens tagrender.      
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Engangsopgaver i 2019: 

Malerarbejder:        

Tidspunkt:        Udført (af:)  

Feb.  Malet toiletter i klubhus.     X 

Marts - Apr. Flagmast       

Marts - Apr. Male vindskeder på masteskur, redskabsskur, klubhus 

og gavle på klubhus.      

Marts - Apr. Male bord/bænksæt, fastgør/ udskift løse brædder. 

Apr. - Maj Overfladebehandling af altanens træværk (maling og/eller algebehandles). X 

Apr. – Maj Malet vægge i Miljøstation.     X 

Apr. Malet Legeflåde     X 

Apr. Malet bord-bænksæt. 

 

Reparationer, udskiftninger og forbedringer: 

Tidspunkt:       Udført (af:) 
Jan.- Marts Udskifte defekt toiletkumme i klubhus.    X 

Jan.- Marts Repareret bådshage.     X 

Jan.- Marts Renskære toppe på agterpæl og montere holdere til agter fortøjninger.  Delvis udført 

    

Jan. - Marts Lagt fliser ved bagtrappe til altan (når jorden er frostfri).   X 

 Lavet rist eller trin ved fortrappen.    Mangler    

 Opmåling/anskaffelse af nødvendige materialer. 

     

Marts - Apr. Reparer/udskift/fastgør kabelbakker på broer.    

 Opmåling/anskaffelse af nødvendige materialer. 

Marts - Apr.  Udskifte defekte brædder i brodæk, fastgør løse brædder.    

 Islåning/fjernelse af for høje søm. Hammer/koben bør medbringes. 

           

Marts - Apr. Rød/grønne skilte. Rettet og påsat breddemål. (63 stk.) 

  Udskiftet kramper til nummeret større så skilte lettere kan vendes.  
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Reparationer, udskiftninger og forbedringer:   (Forsat).       

Tidspunkt:       Udført (af:)    

Marts - Apr. Promenaden: Ny lem over bobleanlægets ventiler. 

.  

Marts - Apr. Renovering og udskiftning af hegn ved jolleplads    

 Opmåling/anskaffelse af nødvendige materialer. 

    

Marts – Apr. Udskifte armaturer i el-standere.    X 

 

Marts – Apr. Renoveret tagrender v. redskabsskure.    X 

   

Jan. - Marts Projektere og etablere nyt frostfrit depotrum omkring exist. solfanger beholder. X 

 Rummet skal primært bruges til opbevaring af maling og højtryksrenser.  

   

Marts – Apr. Montere udv. køkkenvask og aftapningshaner til frostsikring. 

  

Jan. - Feb. Persienner/rullegardin v. gavlvindue i multirum.    

 

Jan. - Marts Lagt fliser i beddings-/miljørum.    X 

 

Jan. - Marts Renoveret/forbedret trappe til klubhus.    X   

 

Feb. - Marts Udsug/ventilation ved køkken i multirum.     

 

Marts – Maj Sikring af skråningen mod erosion, specielt ved bagindgang til multirum  

  og fjernelse af allerede eroderet materiale så sokler frilægges. 

 

Apr. _ Maj Halvtag over udv. køkkenvask.   

  

Maj – Okt. Beplantning med bunddække på skråning.     
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ÅR 2020 PROJEKTER.       

Renover tag over solfanger-og beddingsrum herunder udskifte rådangrebne spær og spærender.  

  

 

 

 

Daglige/ugentlige rutiner i sæsonen: 
Check miljøstation. Fjern/ sorter fejlplaceret affald.   Alle medlemmer 

Reparer akutte skader på broer/udstyr.     

Renholdelse af udearealer.     Alle medlemmer 

Renholdelse af flisearealer og kanter.    Alle medlemmer 

Pasning af blomsterkummer.      

Rengør el-standere.     De bådejere der ”hører til standeren”. 

Check rengøringsstativer, tøm indhold over i containerne.   Alle medlemmer 

Check cykler og nøgler.      


