
Udførte arbejdsopgaver

Arbejdsgruppe Sjakbajs Mobilnr

UdendørsUdendørsUdendørsUdendørs26. maj 1326. maj 1326. maj 1326. maj 13

BørnepasningBørnepasningBørnepasningBørnepasning EsterEsterEsterEster 27 82 20 9927 82 20 9927 82 20 9927 82 20 99

BørnepasningBørnepasningBørnepasningBørnepasning

Passe "de små" børn, når deres forældre er på arbejde.Udført

FrokostFrokostFrokostFrokost LiseLiseLiseLise 21658067216580672165806721658067

Kaffe og FrokostKaffe og FrokostKaffe og FrokostKaffe og Frokost

-  Kaffe kl. 9.00
-  Frokost kl. 12.30
-  Kaffe og kage kl. 16.30

Udført

FåregruppenFåregruppenFåregruppenFåregruppen ErikErikErikErik 61 45 64 9461 45 64 9461 45 64 9461 45 64 94

Udskiftning af gammelt hegn i mellemfoldUdskiftning af gammelt hegn i mellemfoldUdskiftning af gammelt hegn i mellemfoldUdskiftning af gammelt hegn i mellemfold

Ca. halvdelen  af det hegn der adskiller mellemfoldens nordlige og sydlige del, skal fornys. Det 
afmonterede hegn ordnes og rulles sammen m.h.p genbrug. Opsætning af nyt hegn med 
aflukkeligt led

Ikke færdig

kvas til bålpladsenkvas til bålpladsenkvas til bålpladsenkvas til bålpladsen

Rydde op på foldene og køre kvas til bålpladsenUdført

Rydde tidslerRydde tidslerRydde tidslerRydde tidsler

Rydde tidsler i Fårefoldene. 

Tidslerne graves op med greb el. tidseloptager med så meget af rodnettet som muligt. De 
opsamles i plastsække, der anbringes udenfor fårefolden ved fodboldbanen. 

Transportgruppen kører tidslerne op på gårdspladsen søndag, når vi er færdige med 
tidseloptagningen.

Udført

Opstramning af fårehegnOpstramning af fårehegnOpstramning af fårehegnOpstramning af fårehegn

Opstramning af hegn og overtråd langs fodboldbane fodboldbane og på en kort strækning 
langs ”dæmningen”. 

Montering af overtråd på de strækninger der mangler.

Ommontering af overtråd på resten af strækningen langs søfold/veststi..

Udført

Lukning af ledLukning af ledLukning af ledLukning af led

Der skal laves en bedre og mere sikker måde at lukke leddet fra vestfolden til stien ved båletUdført
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Reparation af hegn og udskiftning af knækkede stolperReparation af hegn og udskiftning af knækkede stolperReparation af hegn og udskiftning af knækkede stolperReparation af hegn og udskiftning af knækkede stolper

Ødelagt hegn og bilåge ved den store låge til søfolden skal repareres.

 Huller i hegn skal repareres. De steder hvor lammene har udvidet maskerne i hegnet skal 
maskerne desuden trækkes på plads. (hegn langs fodboldbane og ud mod vestfolden).
 

 Knækkede stolper skal udskiftes. Hegn og overtråd frigøres fra stolpen ved udtagning af kramper 
med syl og knibtang. Hul til ny stolpe laves med pælebor/pælespade.: 
-  Stolpen bankes så langt ned som muligt med pælekøllen.
-  Stolpen stabiliseres med sammenpressede sten i hullet.
-  Sten kan hentes fra bunken på ajlebeholderen ved udkørslen til Dageløkkevej. 
-  Stolpen afkortes til standardlængde (målepind haves) og evt. overtråd genmonteres. 

(de knækkede stolper ud mod vestfolden er midlertidigt afstivet med nedbankede jernpæle, som 
samles sammen i forbindelse med udskiftning af stolper).
 

 Hjørnestolper skal rettes op med .skråstiver af kasserede stolper. Skråstiveren graves/bankes ned 
og saves skråt af foroven. Den presses mod den skæve hjørnepæl og fæstnes med skruer.
 

 Åbninger /led mellem inderfoldene skal udbedres, så der nemt og effektivt kan lukkes af. Den 
åbne del af hegnet påmonteres en kasseret stolpe i passende længde, sådan at leddet kan lukkes 
stramt af og bindes til leddets faste stolpe med tov foroven og forneden. Der reserveres en 
jernstang til fastholdelse af underkanten af leddet, når det skal lukkes. Desuden en eller to tynde 
hegnsstolper af jern til ekstra afstivning (leddet ud mod vestfolden er så bredt at det fortsat skal 
være forsynet med den nedbankede jernstang på midten)

 Underkanter af fårehegnene gennemgås og sikres med nedbankede jernkramper. Rundjern til 
kramper er klippet i passende længder og ligger på bordet i kælderværkstedet. De bøjes til 
kramper i skrustikken.

Udført

Oprensning af gammelt hø under høhækkenOprensning af gammelt hø under høhækkenOprensning af gammelt hø under høhækkenOprensning af gammelt hø under høhækken

Yderkanterne af høet rives sammen i bunke ind mod midten. Henrik læsser høet  i motorbør og 
anhænger  med grabben. 

Transportgruppen kører i rutefart ud og læsser af bag kompostbunken. Den sidste oprensning 
foregår med håndkraft.

Udført

    Rense ud i fåreskuret på foderfoldenRense ud i fåreskuret på foderfoldenRense ud i fåreskuret på foderfoldenRense ud i fåreskuret på foderfolden

Fåremøg og brædder fjernes, så der er gjort klar til pålægning af grus og fliser.Udført

Indsamling af efterladt hegn på foldeneIndsamling af efterladt hegn på foldeneIndsamling af efterladt hegn på foldeneIndsamling af efterladt hegn på foldene

Efterladt hegn i det nordvestligste hjørne af yderfolden og evt. andre steder indsamles og rulles 
sammen med henblik på genbrug

Udført

    Stabilgrus til foderfoldenStabilgrus til foderfoldenStabilgrus til foderfoldenStabilgrus til foderfolden

Den lille bunke stabilgrus, der ligger bag hesteskuret hentes ned til foderfolden og bruges til 
opfyldning af ”mudderhuller”.

Udført

Tømme fåreskur på søfoldenTømme fåreskur på søfoldenTømme fåreskur på søfoldenTømme fåreskur på søfolden

Skuret skal tømmes for gammelt hø. 

Høet læsses på anhænger eller motorbør som transportgruppen kører ud til kompostbunken.

Udført

GartnergruppenGartnergruppenGartnergruppenGartnergruppen Mette IMette IMette IMette I 28 89 36 9728 89 36 9728 89 36 9728 89 36 97
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Oprense drænbrøndeOprense drænbrøndeOprense drænbrøndeOprense drænbrønde

Drænbrønden i hestefolden skal renses.

Det stoppede afløb ude på Dageløkkevej skal renses (det er den første af afløbsristene omtrent i 
skellet mellem vores hestemark og Franks marker). Afløbsristen skal afmonteres og afløbet renses 
op. Slammet fyldes i trillebør og køres væk.

Desuden oprenses drænbrønden lige indenfor på marken, hvis der er behov for det.

Udført

Hækkeklip i gårdhavenHækkeklip i gårdhavenHækkeklip i gårdhavenHækkeklip i gårdhaven

Hækken mod Dageløkkevej samt bøgehækken i selv gårdhaven klippes inden Skt. HansUdført

Kantrensning på P-pladsen og ved DageløkkevejKantrensning på P-pladsen og ved DageløkkevejKantrensning på P-pladsen og ved DageløkkevejKantrensning på P-pladsen og ved Dageløkkevej

Kanter langs P-plads samt indkørsel til P plads og udkørsel fra strædet ved Dageløkkevej renses.

Strækningen fra grisehus til udkørsel skal renses og fejes

Udført

Buskbed bag fælleshusetBuskbed bag fælleshusetBuskbed bag fælleshusetBuskbed bag fælleshuset

Lugning og oprensning af græs og ukrudt omkring alle buske i et omfang på ca. 1,5  m i 
diameter. 

Der udlægges hestegødning omkring buskene. (gødningen må ikke lægges så tæt ind omkring 
buskene at de rådner)

Transportgruppen transporterer hestegødning 

Kanten langs p-pladsen slås med le eller kratrydder/græskniv.

Udført

BjørnekloBjørnekloBjørnekloBjørneklo

Rydning af bjørneklo langs vores arealerUdført

Buskbede på sydtorvetBuskbede på sydtorvetBuskbede på sydtorvetBuskbede på sydtorvet

Lugning og oprensning af græs og ukrudt omkring alle buske.Udført

Paradisæbletræer på sydtorvParadisæbletræer på sydtorvParadisæbletræer på sydtorvParadisæbletræer på sydtorv

Oprensning af græs og ukrudt omkring træerne, undtagen området med valmuer.Udført

Skabe græsplæne  til højre for haverneSkabe græsplæne  til højre for haverneSkabe græsplæne  til højre for haverneSkabe græsplæne  til højre for haverne

Tromle og så græs til højre for haverne under træet. Så det kan slås med maskineUdført

HåndværkergruppenHåndværkergruppenHåndværkergruppenHåndværkergruppen FlemmingFlemmingFlemmingFlemming 40 41 27 1840 41 27 1840 41 27 1840 41 27 18

Lys i Østlænge værkstedLys i Østlænge værkstedLys i Østlænge værkstedLys i Østlænge værksted

Lys i Østlænge værksted hvor det er muligt over høvlbænken.Udført

Sikring af låger i køkkenunderskabeSikring af låger i køkkenunderskabeSikring af låger i køkkenunderskabeSikring af låger i køkkenunderskabe

De sidste 2 usikrede låger ud mod spisesalen sikres indvendigt med vinkelbeslag, så porcelænet 
ikke risikerer at ryge ud.

Udført

Stålhylde til glaskåle skal fastgøresStålhylde til glaskåle skal fastgøresStålhylde til glaskåle skal fastgøresStålhylde til glaskåle skal fastgøres

Nederste stålhylde er løs. De små skruer til fastspænding af hylden mangler.Udført
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MurbierMurbierMurbierMurbier

Der er murbier i fugen under eludtaget til udendørslampe t.h. for dobbeltdøren fra spisesalen. 
Hullet i fugen skal lukkes med bakkemørtel (der er spøjtet med insektgift)

Udført

Håndvask i saunakælderen.Håndvask i saunakælderen.Håndvask i saunakælderen.Håndvask i saunakælderen.

Vasken er stoppet. Afløbet skal skilles ad og renses.Udført

Ordne defekte stikkontakter i Hus 26 AOrdne defekte stikkontakter i Hus 26 AOrdne defekte stikkontakter i Hus 26 AOrdne defekte stikkontakter i Hus 26 A

4 stikkontakter der ikke virker / sidder og dingler ud af væggen skal laves / udskiftes.Udført

Rense afløb i GrovkøkkenetRense afløb i GrovkøkkenetRense afløb i GrovkøkkenetRense afløb i Grovkøkkenet

Jørgen S's løsning er, at hamre et plastrør ned i afløbet, indtil det rammer stålrøret.Udført

EL gennemgang i fælleshusEL gennemgang i fælleshusEL gennemgang i fælleshusEL gennemgang i fælleshus

Udskit ledning i de to lamper på toiletterne med ganske almindelig ledning  - evt. med jord.

Kig efter nye dæksler i kælderen - alternativ noter at de skal købes - og hvad der ellers mangler.

Udført

Rep. Af udendørsborde på fælleshustorvRep. Af udendørsborde på fælleshustorvRep. Af udendørsborde på fælleshustorvRep. Af udendørsborde på fælleshustorv

Afretning af skæve planker med el- høvl.

Boring af huller til parasoller i de tre borde

Udført

Nyt nedløbsrør på ØstlængenNyt nedløbsrør på ØstlængenNyt nedløbsrør på ØstlængenNyt nedløbsrør på Østlængen

Nedløbsrøret skal forbindes til tagrenden med de nye knæk der blev leveret efter 
arbejdsweekenden i marts.

Udført

Isolering af Velux vinduerIsolering af Velux vinduerIsolering af Velux vinduerIsolering af Velux vinduer

Det nordvestlige velux vindue i børnerummet skal checkes for isolering. 

Lysningsplader og kantlister afmonteres

Udført

Rense tagrender på fælleshusetRense tagrender på fælleshusetRense tagrender på fælleshusetRense tagrender på fælleshuset

Tagrenderne checkes for evt. behov for rensning (ikke nødvendigt hvis de er renset i efteråret). 

Hullet i tagrenden på østsidens sydligste ende skal lappes.

Udført

Skillevæg på loftet i ØstlængdenSkillevæg på loftet i ØstlængdenSkillevæg på loftet i ØstlængdenSkillevæg på loftet i Østlængden

Vi skal have sat en skillevæg op, som adskiller hø fra opbevaring og som giver bedre mulighed 
for opbevaring af tagbokse

Udført

KloakgruppenKloakgruppenKloakgruppenKloakgruppen ArneArneArneArne 21 63 22 2721 63 22 2721 63 22 2721 63 22 27

Regnvandsafløb fra anhængerpladsenRegnvandsafløb fra anhængerpladsenRegnvandsafløb fra anhængerpladsenRegnvandsafløb fra anhængerpladsen

Der skal etableres afløb fra anhængerpladsenUdført

MalergruppenMalergruppenMalergruppenMalergruppen SteffenSteffenSteffenSteffen 27 26 35 4027 26 35 4027 26 35 4027 26 35 40
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Maling af plantekasser På FælleshustorvetMaling af plantekasser På FælleshustorvetMaling af plantekasser På FælleshustorvetMaling af plantekasser På Fælleshustorvet

De af plantekasserne omkring fælleshustorvet der blev afrenset og repareret på sidste 
arbejdsweekend renses for ukrudt, børstes af og  males med dækkende 
 træbeskyttelse.

 Desuden males skraldeskurets sydfacade

Udført

Ophæng til stillads i længeværkstedOphæng til stillads i længeværkstedOphæng til stillads i længeværkstedOphæng til stillads i længeværksted

Beslagene til stilladsophænget skal grundes med metalgrunder og slutmales med alkydolie.Udført

Maling af plantekasser i strædet, skraldeskur og SkraldespandeneMaling af plantekasser i strædet, skraldeskur og SkraldespandeneMaling af plantekasser i strædet, skraldeskur og SkraldespandeneMaling af plantekasser i strædet, skraldeskur og Skraldespandene

Træet skal renses af for løs maling med stålbørster. Der gives algerens, hvor det trænger. 

Efter tørring skrubbes algebehandlingen af. 

 Blottet træ grundes med grundingsolie og tørrer et døgn inden slutmaling med dækkende grøn 
 imprægnering

Udført

TransportgruppenTransportgruppenTransportgruppenTransportgruppen PeterPeterPeterPeter

Hækkeklip fra gårdhaven til bålbunkeHækkeklip fra gårdhaven til bålbunkeHækkeklip fra gårdhaven til bålbunkeHækkeklip fra gårdhaven til bålbunke

Kvaset fra hækkeklipning i gårdhaven skal køres til bålpladsenUdført

Skrot fra gårdsplads køres til containerplads om søndagenSkrot fra gårdsplads køres til containerplads om søndagenSkrot fra gårdsplads køres til containerplads om søndagenSkrot fra gårdsplads køres til containerplads om søndagen

Husk også pap og plast m.m. i skraldeskuret.Udført

Tidsler køres op til gårdspladsenTidsler køres op til gårdspladsenTidsler køres op til gårdspladsenTidsler køres op til gårdspladsen

Når fåregruppen er færdig med tidseloptagning, transporteres de fyldte sække op på 
gårdspladsen

Udført

Fåremøg køres til kompostbunken.Fåremøg køres til kompostbunken.Fåremøg køres til kompostbunken.Fåremøg køres til kompostbunken.

Trailere og motorbør med hø fra fårefolden køres ud bag  kompostbunken og læsses af oveni det 
hø og fåremøg, der allerede ligger der.  

Trailere og motorbør returneres til fårefolden indtil der er renset op. 

Korteste strækning til kompostbunken er gennem den yderste hestefold mod vest.

Ikke færdig

Den nye trailer køres ud på fårefolden ved høhækken.Den nye trailer køres ud på fårefolden ved høhækken.Den nye trailer køres ud på fårefolden ved høhækken.Den nye trailer køres ud på fårefolden ved høhækken.

Den nye trailer køres ud på fårefolden ved høhækken.Udført

Motorbøren køres ud på fårefolden ved høhækken.Motorbøren køres ud på fårefolden ved høhækken.Motorbøren køres ud på fårefolden ved høhækken.Motorbøren køres ud på fårefolden ved høhækken.

Motorbøren køres ud på fårefolden ved høhækken.Udført

Hestegødning køres til buskbeddet bag fælles huset.Hestegødning køres til buskbeddet bag fælles huset.Hestegødning køres til buskbeddet bag fælles huset.Hestegødning køres til buskbeddet bag fælles huset.

Den gamle trailer med hestemøg køres ned til buskbeddet bag fælleshuset, hvor det læsses af. 
Derefter køres traileren ud på fåremarken og parkeres ved høhækken.

Udført

Efterladte cyklel bag fælleshuset skal fjernes.Efterladte cyklel bag fælleshuset skal fjernes.Efterladte cyklel bag fælleshuset skal fjernes.Efterladte cyklel bag fælleshuset skal fjernes.

Den efterladte cykel uden forhjul, som står ved skraldeskuret sættes op på gårdspladsen til det 
øvrige skrot.

Udført
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