Sakskøbing Motor- og sejlbådsklub Havnegade 2. 4990 Sakskøbing

CVR - nr.: 33338759

Kære sejlervenner.
Som bekendt skal i udføre 10 timers pligtarbejde om året, og derfor bliver der en mulighed for at brænde
nogle arbejdstimer af, nu på søndag den 10. september fra kl. 08.30 til 17.00.
Oprindeligt var der varslet arbejdsdag om lørdagen den 9. september, men alle vejrmeldinger viser, at det
bliver regnvejr på lørdag, så vi har rykket det til om søndagen, som der ifølge vejrmeldingen skulle blive tør.
Mødested Omøsund:
Vi mødes kl. 08.30 til en kop kaffe og et rundstykke og efterfølgende er der fælles briefing og uddeling af
arbejdsopgaver.
Kl. 12.30 har vores Hovmester Rane Sigsgaard skruet helt op for gassen i grillen og sat ild til noget kød,
pølser, brød m.m..
Efter denne forhåbentlige fantastiske kulinariske oplevelse på Omøsund, fortsætter vi ca. kl. 13.00 med at
arbejde frem til kl. 17.00 hvor der er en enkelt fyraftens øl på Omøsund.

Arbejdsopgaver:

!

Omøsund:
Palle og Ole står for opgaverne på Omøsund.
Vi mangler stadig en del malerarbejde på færgen.
Der mangler en del malerarbejde udvendigt på færgen både i styrbord og bagbordsside.
Vi skal bruge to malerhold af 2 stk., det ene hold maler fra vores flåde fra vandlinjen og op.
Det andet hold maler oppe fra dækket og ned mod fenderlisten.
Indvendigt kan vi også bruge et malerhold til de indvendige skibssider.
Plan B.
I tilfælde af dårligt vejr ( regnvejr ) går vi indendørs.
Vi mangler at sætte vægbeklædning m.m. op på herretoilettet.
På dametoilettet skal der lægges en ny dørk.
Masteskur:
Bent står for opgaverne ved masteskuret.
Efter planen bliver der på fredag opsat en 40 fods container i forlængelse af det hus der allerede står der.
Så opgaven er at koble de to bygninger sammen og færdiggøre indretningen m.m.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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