VÆRKSTED
BRUGER VEJLEDNING
Medlemmer af Sejlklubben Snekken kan frit anvende sejlklubbens Værkstedet.
Ved anvendelse skal medlemmerne følge efterstående bruger vejledning:
1. Du skal være medlem af Sejlklubben Snekken og implicit have betalt dit kontingent. Bemærk
kontingent perioden er 1. JAN – 31. DEC.
2. Værkstedet må ikke anvendes til opbevaring. Det er kun beregnet for div. arbejde, idet
tørringstid for maler-, lakerings- og limningsarbejder selvfølgelig accepteres.
3. Sejlerskolen og Havne- og bygningsudvalget har fortrinsret og har tillige opbevaring af
klubbens grej.
4. På værkstedet må ikke bruges åben ild, vinkelsliber på metal, sprøjte- og spraymaling, og der
er Rygning er forbudt.
5. Reservering skal ske på den opsatte kalender. Gælder kun ved anførsel af navn og tlf.
a. Reservering anvendes kun såfremt værkstedet skal anvendes til større opgaver, hvor
andre skal vise særlige hensyn.
b. En reservering er brugsret, hvor andre har adgang og kan udføre opgaver, som ikke
støver, sviner eller kræver flytning af brugsrettens ting.
c. Reservering kan som udgangspunkt max. være 5 dage pr. medlem pr. år. Ved særlige og
længere varende opgaver kan der aftales længere perioder, ved henvendelse til Havneog bygningsudvalget.
6. Såfremt du ønsker, at anvende værkstedets fastmonteret maskiner, må det kun foregå efter
forudgående instruktion i brug. En forholdsregel jf. arbejdsmiljøloven. Henvendelse til Havneog bygningsudvalget.
7. Der forefindes en del øvrigt værktøj og maskiner, som et hvert medlem må benytte. Husk at
aflevere det samme sted igen.
8. Brugere skal rydder op efter sig, idet:
a. Alt affald fjernes. Kun småt brændbart må placeres i værkstedets affaldssæk. Alt øvrigt
affald skal afleveres på havnens miljøstation. Vær særlig opmærksom på, at der ikke
efterlades olieholdige klude m.v. i værkstedet – disse skal ligeledes på miljøstationen.
b. Undgå at feje gulvet – brug støvsugeren.
c. Skulle en bruger før dig – have glemt oprydningen, bedes du nævne det overfor
vedkommende eller tage dennes affald med.
d. Evt. grej der bort gives må ikke ligges i værkstedet, men kan placeres på bænken i
masterummet.
9. Havne- og bygningsudvalget foretager rutinemæssig oprydning i maj og september måned.
Grej som ikke tydeligt er markeret med navn og tlf. nr. vil blive fjernet som affald.
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