Oppgaver som må/bør utføres i løpet av sommeren/høsten 2013
23.04.2013
Deltakere på gjennomgang aktiviteter EMA:
Rolf Inge Jenssen (RIJ)
Roar Røkenes (RR)
Stein Hugo Bjørbakk (SHB)
Første dugnadskveld etter ferien 20.08.2013 18.00 – 21.00
Deretter følgende dager
27.08.2013 18.00 – 21.00
03.09.2013 18.00 – 21.00
10.09.2013 18.00 – 21.00
17.09.2013 18.00 – 21.00
24.09.2013 18.00 – 21.00
01.10.2013 18.00 – 21.00
08.10.2013 18.00 – 21.00
.

Arbeidsoppgaver, stikkordsform – noe av dette er allerede utført på dugnadene i vår:
1. Flytte bunnkjetting. Her må det bores ned noen landfester. Vi satser på å få dette gjort første dugnadskveld.
RIJ ordner med nye bolter. SHB ordner med Cobra boremaskin.
2. Skjære til nye topp og sidestykker for skjøt mellom kaier. Skifte ut de som er slitt/ødelagt. RIJ skaffer
skikkelig vinkelsliper, samt skiver til denne.
3. Flikk av støp på topp molo. Det kjøpes inn 1 storsekk ferdigsement, samt en presenning for å pakke denne inn
slik at sement ikke blir ødelagt før den blir brukt.
4. Oppskruing av brygger. Fortsette arbeidet med å skru opp bryggene, der gamle skruer er defekte. Skifte ut
slitte/defekte bord med nye.
5. Sjekke klaver for innfesting brygger. Dersom noen klaver er defekte, må disse skiftes.
6. Sjekke innfesting av brygger til bunnkjetting. Dette gjelder tau som er festet i bryggene og som går ned til
bunnkjetting. Dersom avvik avdekkes, må vi se på hvert enkelt tilfelle for å avgjøre hva vi gjør.
7. Beising av brygger. De områder som ikke ble beiset i fjor må beises i år. Ellers flikk der vinteren har tært på
beising fra i fjor.
8. Ordne brygger kai 2. Her er det 2 brygger som må renoveres. Nøyaktige tiltak vites ikke i skrivende stund. I
alle fall må dette gjøres i løpet av sommersesongen. Den største brygga har også mistet noen fløyt. Disse må
erstattes av nye, helst slike fløyt som brukes i skjelloppdrett.
9. Eventuell grusing av opplagsplass båter. Det har vært snakket om dette tiltaket, som er et veldig godt forslag.
Men Styret vil vente med å sette dette opp på aktivitetsliste til en stor del av de foran nevnte punkter er utført.
Det er ingen vits i å ha så mange punkter på listen at en ikke greier å utføre disse i løpet av en sesong. For styret:
Rolf Inge Jenssen.

