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Vi måtte konstatere et temmeligt mandefald idet 2 havde meldt afbud
og Kurt ringede og fortalte at hans tilskadekomne hånd var vokset til
dobbelt størrelse.

Skorstenseksperten er
ved at færdiggøre sit
arbejde.

Jens er igang med den
nye masteholder.

Jeg var den første der mødte op og efter at have kigget lidt på dørken
gik jeg igang med græstrimmeren udendørs. Der blev stablet lidt sten
på stranden og ukrudtet kappet ned.
Så dukkede Jens op og havde en kedelig meddelelse idet masteholderen der skulle
monteres var flækket idet den havde
en rådskade der
ikke kunne ses. Da
vi manglede træ til
en ny hoppede vi i
bilen og kørte ned
til byggemarkedet
og købte et stykke
egetræ. Det kan
både bruges til
masteholderen
samt til lister der
skal holde dørken.
Så dukkede Bo op
og efter lidt snak
hoppede han på
taget og færdiggjorde skorstenen
ved at “kalke” den
hvid - rigtig flot.
Jens fortsatte med
masteholderen og
jeg gik igang med
benarolien på det
nye træ.
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Det var egentlig planen at vippe Ottar og starte med udskrabning og
fyldning af revner, men med 3 mand måtte vi udskyde dette.

Utrolig smukt egetræ strøget med benarolie.

Planen er nu:
- Det nye træ mangler stadig 5 gange benarolie idet vor gode ven
Bjørn var forbi i dag og gav en ekstra omgang.
- Masteholderen skal laves færdig og monteres.
- Lister til dørbrædder skal monteres på de nye bundstokke.
- Enkelte dørkbrædder skal fremstilles.
- Revner i bord mv. skal skrabes ud og fyldes med prof10.
- Åbent træ under vandlinien udvendig skal have primer.
- Det sorte over vandlinien skal matslibes og males.
- Metalskinne monteres på kantliste.
- Bundmaling påføres umiddelbart før søsætning.
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