
Referat af møde d. 27/2 2016 mellem Faldsled Havn og 
Jordløse Boldklubs kajakafdeling 
Fra Faldsled Havn deltog: Kaj Hansen og Poul Jørgensen 

Fra Jordløse Boldklubs kajakafdeling deltog: Bjarne Brisson, Gert Hilding Jørgensen og Rie Zimmer Rasmussen. 

Referent: Rie Zimmer Rasmussen 

Vi samlede op på diverse vedligeholdelsesopgaver. Løsninger, tidsfrister og opgavefordeling blev aftalt. Se nedenstående opgaveoversigt. 

Opgave Tidsfrist Opgavefordeling 
Det ene brofag, som p.t. står på land, skal 
renses og males. 
 
Sidebroer skal sættes på begge brofag. 
 
Et ekstra bræt skal sættes på nederst på 
den yderste ende af broen, så det er 
muligt for badende at kravle op den vej. 
 
Et kort reb til støtte skal monteres yderst 
på broen. 
 

Inden tidsfrist for isætning af brofag 1. april 
2016. 

Havnen leverer materialer og specialværktøj (Poul). 
 
Kajakafdelingen monterer sidebro, ”badebro” samt 
renser og maler. 
 
 

Metalrør tages op. Broen fortøjes 
fremover kun med kæder. 
 

Inden tidsfrist for isætning af brofag 1. april 
2016. 

Kajakafdelingen og Havnen hjælpes ad med at tage 
rørene op. 
 
Kajakafdelingen skaffer pumpe til at spule rørene fri. 
Havnen hjælper med at løfte rørene op med kran. 

Lægter til understøttelse af gummimåtte 
mellem de to brofag skal monteres. 

I forbindelse med isætning af brofag d. 1. 
april 2016. 

Havnen leverer lægter (Poul). 
 
Kajakafdelingen monterer. 

Brofag skal sættes i vandet og forankres I forbindelse med søsætning af både d. 1. Havnen sørger for isætning af broerne. 



Opgave Tidsfrist Opgavefordeling 
med kæder til betondæk. april 2016.  

Kajakafdelingen hjælper med at sejle broerne på plads og 
forankre dem. 

Hængsel til låge i gavlen skal udskiftes. 
 

Snarest muligt. Poul har skaffet et hængsel. 
Kajakafdelingen monterer. 

Skur skal males. I foråret, når træet er tørt nok. Havnen sørger for maling (Poul). Kajakafdelingen maler 
skuret. 

Taget på skuret skal laves færdigt. 
 
Tagplader skal monteres. 
 
Mellemrum fra det oprindelige skur til 
taget skal lukkes med plader. 
  

Marts/April. 
 
 

Havnen leverer materialer. 
 
Kajakafdelingen bygger. 

Gulvtæppe eller lign. skal sættes på 
tværbjælkerne i det nye fag. 
 

Marts/April. 
 

Kajakafdelingen leverer gulvtæppe (Bjarne) og monterer. 

Plastmåtter skal lægges i stedet for 
gulvtæppe som gulvbelægning i 
kajakskuret gavlrum. 

Snarest muligt. Havnen sørger for plastmåtter (Poul). 
 
Kajakafdelingen fjerner og bortskaffer det gamle 
gulvtæppe og lægger plastmåtterne. 

”Huller” i ”bordet” mellem kajakbænkene 
skal repareres. 

Marts/April. Poul skaffer brædder. 
 
Kajakafdelingen monterer. 

Ukrudtsbekæmpelse bag kajakskuret. Forslag fra Poul: De gamle tagplader, som 
alligevel bare skal smides ud, lægges ud bag 
skuret, så ukrudt og hybenbuske ikke breder 
sig. 

Kajakafdelingen lægger pladerne ud. 

 


