Haugesund Seilforening Dugnad 21 og 23 april 2016
Klubbhus
Uteområder

•
•
•
•

Vask av terasse på klubbhus
Vask av gjerde mot syd
Male nordvegg, søyler og nytt panel under takskjegg
Beise utemøbler og terasse

Flytte ved fra syd til østvegg ved ingangsparti
Klubblokale

•
•

Kontor
Uteområde
Tak

Nedvask av felles områder
Male peis

Rydd opp rundt klubbhuset, kast eiendeler som ikke benyttes
(send ut melding om at tøy som ikke er hentet innen "dato" blir
kastet under dugnaden).
Ferdigstille takskjegg på klubbhus.
Material behov:
Panel

Naust
Vinduer
Jollestativ ute

Kitte opp vinduer + maling
Send ut melding om at gummibåter som ikke er i bruk må
fjernes. Det ser ut til at mange joller er "forlatt".
Joller merkes med navn/tlf nr. "joller uten eier fjernes"
Mail sende alle.
(Denne aktiviteten settes opp på høstdugnad 2016)

Parkeringsplass/Uteområder/ etc
Gressklipper
•
Flaggstang
•
Busker/kratt
•

Skifte olje
Skifte flaggline + flaggheis(vimpel)
Klippe ned småtrær og buskas

NB! Det er begrenset med verktøy på Fosen. Den enkelte er derfor oppfordret til å ta med seg verktøy,
høytrykksspyler eller verktøysom passer til den oppgaven den enkelte ønsker å være med på.

Ankomst til fastbrygge
Brygge for joller

• Reparer fast brygge joller (ansvarlig jollegruppen)
Material behov:
Plank finnes bak klubbhus
Sjekk monterings materiell

Bryggeanlegg
Grillplass
Strøm

• Høytrykksvaske grillplass
• Beise møbler
"Ny" kabel legges (innkjøp foretatt av Anders)
Merkn.: Sjekk med Eirik om han blir med på dugnaden, hvor er
kabel som ble kjøpt inn?

Uteriggere

•

Sjekke/etter trekking av boltede forbindelser, sinkspray
påføres der overflate maling er skadet.

Material behov:
Sinkspray
Fastbrygge
"Pir"
"Pir"

Avventer planlagt oppgradering høst 2016
Generell vedlikehold, Pir sjekkes og arbeidsliste utarbeides.
Avventer planlagt oppgradering høst 2016
Skjørt under "gangbane" utbedres.
Material behov:
Plank finnes bak klubbhus
Sjekk monterings materiell

Flytebrygge

Tilkomst "leider" sjekkes, nødvendig vedlikehold
Ny leider innkjøpes i forbindelse med reparasjon av pir

Gjestebrygge (Hellevik)

•
•
•

Fast brygge

"Sittegruppe", fjernes / repareres?
Om mulig, skifte defekt plank med nye. (Plank finnes bak
klubbhus)
Rydde stien ut til Hellevik

"Nye Søyler/støtter" fast brygge ved "grillplass"
Planlagt som en del av oppgraderingen av pir.

NB! Det er begrenset med verktøy på Fosen. Den enkelte er derfor oppfordret til å ta med seg verktøy,
høytrykksspyler eller verktøysom passer til den oppgaven den enkelte ønsker å være med på.

