
Store arbejdsdag i Schifters Bådlaug den 11. juni 2020 
Endelig oprandt store arbejdsdag. Der havde været mange forberedelser – forplejning til de 
fremmødte, anskaffelse af materialer, trailer mv. Den store ubekendte faktor var selvfølgelig om 
bådlaugets medlemmer var klar til store arbejdsdag. Det viste sig hurtigt, at medlemmerne i den 
grad bakkede op om indkaldelsen til store arbejdsdag. Bådlaugets formand Susanne kunne byde en 
stor flok velkommen som bare voksede og voksede. Der kom lidt over 40 medlemmer, voksne som 
børn.  

 

Der var heldigvis nok at tage fat på. Nedenfor er indsat bestyrelsens forslag til de forskellige 
arbejder.  

Forslag til arbejder Beskrivelse 
Oprydning på arealet Nedfaldne grene, bortkastet affald, cigaretskod mv, samles op og 

sættes på trailer og køres til genbrugspladsen 
Oprydning i vandet Fjernelse af plastik og andet affald i vandet langs kajkanten 
Jordarbejder - Jord fyldes på rundt om platformen med de sorte grillborde, samt 

sås græs 
- Fylde de små gravede huller i græsplænen med jord og så med 

græs 
- fjerne sten og jævne ud hvor kastanjetræet stod, samt så græs 
- Ved skraldestativet og hen mod platformen ud for det nordlige 

kajakskur er der bare pletter hvor der skal sås græs  
lugearbejder Fjernelse af ukrudt med skuffejern/gasbrænder på fliserne omkring 

kajakskurene, samt på fliserne ved grillbordene 
Redningsstige på bolværk 
og opsætning af badning 
forbudt skilt på kajakbroen 

Redningsstigen fastgøres ved vandkanten. 

 

Fig 1 a og b. Susanne introducerer forslagene til arbejder der er lagt frem på bordet og snart efter er der 
aktivitet på samtlige arbejder.  



Badning forbudt skiltet skrues af pæl bag Hans Juuls fartøj og 
monteres på pæl for enden af kajakbroen efter toppen af pælen er 
savet skrå. 

Opstamning af piletræer De lidt ”buskede” piletræer i den nordlige ende af arealet trænger til 
at blive stammet lidt op  

Oprydning i kajakskurene 
samt kassabelt udstyr på 
fællesarealet 

Kassabelt udstyr samles og køres til genbrugspladsen, herunder også 
de udtjente bordbænke og den rustne 3-benede jerngrill. 

Etablering af ekstra 
flisegang til kajakbroen 

En ekstra række fliser sættes ned mod kajakbroen fra flisearealet ud 
for kajakskurene.  Fliserne sættes i grus.  

Parasollerne  Fugten har udvidet parasollernes bundtappe som skal slibes og males 
 

Bedst som den kulinariske del af arbejdsdagen tog sin begyndelse begyndte det at smådryppe. Det 
var der heldigvis råd for, og hurtigt blev laugets flotte parasoller taget frem, så medlemmerne 
kunne sidde eller stå i tørvejr.  

Tilbage er hermed blot at sige tak til medlemmernes for deres bidrag til at gøre dagen til en 
mindeværdig og stor dag, hvor det med stor tilfredshed kunne konstateres, at samtlige arbejder  
blev udført i højt humør og ikke mindst til fuldkommenhed. 

 

Tonny skrev teksten og Susanne leverede fotos.  

 

 

 

 

Fig 2 a og b. Arbejdsopgaverne er løst og medlemmerne er begyndt at stimle sammen ved bordene inden 
forplejningen kommer på bordet. Der var indkøbt en større mængde pølser, brød samt ikke mindst noget til at 
skylle det hele ned med.  



 


