
OPGAVER	  I	  KLUB	  ALBERT	  
•  Bestyrelsen	  har	  defineret	  en	  række	  opgaver,	  der	  
skal	  udføres	  før	  huset	  kan	  tages	  i	  brug	  som	  
fælleshus.	  

•  Nogle	  opgaver	  mener	  bestyrelsen	  skal	  udføres	  af	  
faghåndværkere	  fra	  eksterne	  firmaer	  

•  Mange	  opgaver	  mener	  bestyrelsen	  I	  som	  akKve	  
medlemmer	  kan	  deltage	  i,	  men	  der	  vil	  være	  
Kdsfrister	  på	  de	  enkelte	  opgaver	  



Opgaver	  der	  udføres	  af	  
eksterne	  firmaer	  

•  Fjerne	  skillevægge	  og	  reparere	  gulv	  
•  Opsætning	  af	  lyddæmpende	  loN	  i	  festsal	  
•  VVS	  arbejde	  i	  køkken	  
•  EL	  arbejde	  i	  køkken	  
•  Ombygning	  af	  toilePer	  
•  Ombygning	  af	  toilePer	  ved	  forrum	  
•  Nyt	  Vinylgulv	  i	  toiletrum	  
•  ReparaKon	  af	  begyndende	  rådskader	  på	  faceden	  



OPGAVE	  1	  

Tag: 
 
1. Rydning af tag for grene og blade 
2. Rensning af afløb 
3. Udskiftning af bærende klodser 

under ventilations anlæg 



OPGAVE	  2	  

Stern: 
 
Udskiftning af ca. 40m sternplade 
mod syd , nord og Vest 



OPGAVE	  3	  

Reparation af vinduer: 
 
Afhøvling, justering og delvist nye glaslister 



OPGAVE	  4	  

Vinduer: 
 
Udskiftning af 9 stk. 3 lags termoruder 



OPGAVE	  5	  

Køkken: 
 
Nedtagning af køkkenelementer 
til genopsætning 



OPGAVE	  6	  

Nyt Køkken: 
 
Opsætning af køkkenelementer 



OPGAVE	  7	  

Nyt Køkken: 
 
Ny dør mellem køkken og festsal 



OPGAVE	  8	  

Udendørs: 
 
Oprydning på hele grunden 



OPGAVE	  9	  

Udendørs: 
 
Reparation af låge inkl. ny stolpe 



OPGAVE	  10	  

Toilet, bad og teknikrum: 
 
Grundig rengøring af sanitet og rum 



OPGAVE	  11	  

Router og Internt IT-net: 
 
Kan det genbruges? 
Kan det identificeres i endepunkter? 
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OPGAVE	  13	  

Køleskabe: 
 
Indkøbe nye eller gode brugte køleskabe 



OPGAVE	  14	  

Male udvendigt: 
 
Stern og facaderammer 
Vinduer og døre 
Pergola og indgangsparti 



OPGAVE	  15	  

Male indvendigt: 
 
Vinduer og døre 
Vægge og lofter 



OPGAVE	  16	  

Male i haven: 
 
Skur ud- og indvendigt 
Træhegn i skel 
Borde/bænkesæt 



OPGAVE	  17	  

Indgangsparti: 
 
Repose/trappetrin og 
Rampe ved indgang 


