Silkeborg Sejlklub

Store Arbejdsdag
Lørdag den 21/04 -2018
( standerhejsning kl. 15.00 )

Kære medlem af Silkeborg Sejlklub
Bedre sent end aldrig, men her har i den så.
Vi vil igen i år lave en fælles arbejdsdag, hvor alle i klubben er velkommen til at møde op uanset om
man har arbejdspligt. Det er altid en fornøjelse, at også mange frivilligt møder op til arrangementet,
hvilket er nødvendigt for at kunne opretholde en flot og velfungerende klub med gode fælles
faciliteter ude som inde.

START: KL. 08.00 Briefing (kaffe og rundstykker)
Klubben er vært ved en let frokost 12.30
SLUT: KL. 14.45
Der er række af opgaver, der skal foretages i år:
Selvfølgelig de normale forårs opstartsopgaver:





Vand på broerne
Opstart af vaskeanlæg
Ude arealer ”trimmes”
Årlige rengøringsopgaver: (vinduer) - (fliser + udluftning i baderum) – (Alle
hvide lamper i loft) (fodlister)

MEN
Vi har også nogle andre opgaver – så vi har brug for en del deltagere:









Nyt tag på Amalienborg
Produktion af tørrekasse til løftestropper
Nyt gulv på altanen
Ny væg beklædning på altanen
Div. Fliser rettes op.
Lille markise rengøres
Eftersyn af tagrender m.m.
Tag gerne relevant værktøj med til opgaverne

Silkeborg Sejlklub
Såfremt du er forhindret på arbejdsdagen – vil vi gerne have hjælp til efteråret ifm. vinterklargøring af
Kongsholm.
Vi vil gerne igen i år appellere til DIN KLUB ÅND – så vi får gjort disse opgaver så smidigt som
muligt.
Der er tilsagt en del medlemmer på arbejdsdagen – jf. arbejdspligten i vedtægterne, men vi har også
brug for DIG – derfor bliver der i klubhuset lavet en liste, som du kan skrive dig på eller send en mail
til Henning.
Når der udføres opgaver som en del af arbejdspligten, er medlemmerne af forsikringstekniske
årsager ikke omfattet af klubbens forsikringer, og derfor påhviler det medlemmet selv at være
tilstrækkelig forsikret i tilfælde af ulykke eller tilskadekomst under udførelsen af arbejdet.
Klubben kan derfor i den forbindelse ikke drages til ansvar for følgerne af evt. skader eller
ulykker.
Tag evt. familien med til en hyggelig dag sammen med klubbens medlemmer.

Tilmelding foretages på listen i klubhuset eller ved at sende en mail
til:henning.nielsen@scandichotels.com eller info@valdemarjensen.dk
med antal deltagere – dette af hensyn til forplejning og
planlægningen
Har du ikke mulighed for at deltage på selve arbejdsdagen, kan du kontakte Henning Nielsen
på tlf. 24463648 eller henning.nielsen@scandichotels.com så finder vi en opgave, som kan
løses på et andet tidspunkt.
Tilmelding senest:15/04 - 2018 – så vi kan få planlægning og indkøb gjort.
P.s. giv endelig lyd, hvis der er en opgave eller 2 vi har overset.
Henning Nielsen: tlf. 24463648
Valdemar Jensen: tlf. 20479322
På bestyrelsen og facilitetsafdelingens vegne.

