Hovedrengøring på nausten
12. - 13. maj 2017

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Nu var Sebbe kommet ud af nausten og ligger på sin plads i
Augustenborg. Men nausten trængte til en ordentlig oprydning
og rengøring. Det blev de 2 ældste aktive medlemmer der tog
denne tjans for der kommer jævnligt gæster og så skal det gerne
være præsentabelt både ude og inde.

FØR billede. Der er ikke
meget bordplads.

Vi mødtes på nausten klokken 09.00 og se, der var både kaffe, rundstykker og ost, så vi fandt et ledigt hjørne ved bordet og hyggede os
over morgenkaffen. Så kom det alvorlige for hvor skulle vi nu starte?
Det blev opholdsrummet. Vi fik anrettet 3 søm som knager i hjørnet
til det tøj der hang hist og her. Der var en del ting der kunne smides

EFTER billede. Vær så
god at komme inden for.

ud og en del der hørte hjemme på Slotsallé, bl.a. nogle nødhjælpskasser - det er ikke nødvendigt med 8 kasser! Da vi havde rimelig styr
på rummet undrede vi os over hvor ildslukkeren var. Der var så 3 i
nausten, så den ene monterede vi på væggen lige indefor døren.
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Så var klokken blevet 11.00 og vi nød den obligatoriske øl for det
havde støvet en del. Nu var det så det store rum. Vi startede i hver vor
ende af arbejdsbordet og efter en stund mødtes vi på midten. Der var
en del kasser med alt muligt (kasseret stegepande, PC højtalere, gammelt toj og støvler - det blev stillet midt på gulvet og så blev der gjort
rent. Klokken var nu blevet 13.00 og vi indstillede arbejdet for den dag.

FØR billede. Hvor lagde
jeg lige blyanten?

Næste morgen mødtes vi igen og efter kaffe og rundstykker blev der
så sorteret i de forskellige kasser - noget blev stillet hen for at blive
lagt i de sorte kasser (når de kommer ned), noget blev lagt på plads
og resten blev lagt til affald.

EFTER billede. Sådan
skulle der gerne se ud.

Jeg havde medbragt et par plastikkasser hvor der blev lagt bøger og
papirer i. Så kørte vi en tur på Slotsallé med en del sager og efterfølgende blev affaldet lagt til det øvrige affald bag Bullhuset. Vi fik hængt
sækkelærred op ved arbedsbordet og malingen blev sat på en svelle
under arbejdsbordet. Nu ser der pænt ud.
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Putzfrau nr. 1 rengjorde
en Sebbe kasse og lavede
den om til BAR.

Putzfrau nr. 2 var meget
grundig med rengøringen.

Følgende mangler:
		
- Affald køres væk
		
- Borde, bænke og kasser skal hentes ned fra loftet
		
- Diverse brædder lægges på loftet
		
- Borde og bænke samt bar sættes op
		
- Græs og mælkebøtter skal slåes
		
- Ottar skal klargøres iht. arbejdsplan
		
Skibslagshilsen
Rengøringsholdet (Steen Weile og Peter Svendsen

