
Lørdagskakafè/vaktordning 2014 

Halsa Båtforening 
 

 Hver vakt varer 1 uke og går fra onsdag til onsdag 

 Vaktordningen starter onsdag den 28 mai kl 1600 

 
ARBEIDSOPPGAVER FOR VAKTA : 

 Avholde lørdagskafe på den lørdagen som faller i vaktuka 

 Føre tilsyn/ha kontakt med gjestebåter og se etter øvrig anlegg. 

 Vask og rydding av klubbhus, å påfylle forbruksartikler 

bad/toalett/vaskerom. 

 Klippe plen og kanter, stelle utvendige blomsterpotter. 

 Holde utvendig område rydding slik at det fremstår innbydende. 

 

Oppsett vakt uker: 
onsdag 28 mai – onsdag 4 juni            Bjørn Nilsen – Alf N Myrås 

onsdag 4 juni – onsdag 11 juni Ruben Pedersen – Per Arne Hansen 

onsdag 11 juni – onsdag 18 juni Paul Grønås, Arnt Børre Martinussen,    

                                                                                 Kjetil Larsen 

onsdag 18 juni – onsdag 25 juni Per Astor Nymo – Anne Marit Olsen 

onsdag 25 juni – onsdag 2 juli Arnfinn Skogli – Roger Hedstrøm 

onsdag 2 juli – onsdag 9 juli Kjell H Wilmann – Tormod Myrvang  

onsdag 9 juli – onsdag 16 juli Johan A Hegge – Trond Nordli 

onsdag 16 juli – onsdag 23 juli Harry Ludviksen – Arne Olsen 

onsdag 23 juli – onsdag 30 juli Børge Ringøy – Karstein Gove 

onsdag 30 juli  - onsdag 6 august Kent Sørensen, Tor-Arne Gransjøen,   

                                                                                 Kjell Sture Ringøy 

onsdag 6 august – onsdag 13 august Nils A Antonsen – Unni Furfjord 

onsdag 13 august – onsdag 20 august Magnor Pedersen – Kurt Storvik 

onsdag 20 august – onsdag 27 august Per Myrvang – Herulf Olsen 

 

 

Hvis tidspunktet ikke passer er den enkelte selv ansvarlig 

for bytting av vakt med øvrige medlemmer. 
 

Til lørdagskafe medbringes 8 – 10 l vaffelrøre. 

Rømme, syltetøy, kaffe, saft og brus kjøpes inn av båtforeningen.  

Vaffelrøre sponses av vaktene. 

 

Første lørdagskafe blir da 31 mai. 

 

Vekselpenger kr 500,- utleveres av kasserer til første vakt og 

overbringes neste vakt osv. 

Salgsoppgjøret legges i konvolutt, telles, attesteres og påføres 

beløp. Konvolutten limes igjen og stikkes postboks ved kontordør. 

 
 


