KLUBHUSET
Vi har, sammen med udlejer, været i gang med nedrivninger,
oprydning, stabilisering af køreveje oma. Vi er nu ved at være
færdige med ombygningen af den tidligere svinestald på ca.
220m2.
I stueplan er 3 mindre værksteder:
1) Maskinværksted med drejebænk, svejsemaskiner, skærebrænder etc. Det
holdes aflåst, men udlånes til medlemmerne efter anmodning – og sikring af deres viden om maskinernes anvendelse.
2) Det midterste kan rumme en bil, og tænkes anvendt som ”rent rum” eller
“puslerum” – kært barn har mange navne. Et rum hvor der let kan gøres helt
rent, så der kan arbejdes støvfrit. Rummet vil også kunne opvarmes lynhurtigt,
hvis man kommer med en ”tilfrosset” bil om vinteren – hvis du eks. ikke gider
stå ude på fortovet for at støvsuge bundmåtterne!!
3) Det sidste rum i stueplan, er udstyret med maskiner til dækmontering og –
afbalancering, og desuden en presse til montage af lejer mv.
De resterende ca.120 m2 er et højloftet rum, dog med lidt skrå vægge øverst
oppe. Loftet er lagt ind på stålspærene, i en højde af 4,80 meter- så der er luft
nok over liftene…
Vi har dér to lifte, en 3200 kg Jema hydraulisk og en 2000 kg. Stenhøj. Den
sidstnævnte skal du bakke ind i... for så kan giraffen komme til motoren.
Desuden en MC /ATV lift, som også er velegnet til reparation af plæneklippertraktoren... Endelig er der en gulvplads med donkraft og bukke…
I det store værksted er der dejlig gulvvarme, og min. 15 grader lufttemperatur –
leveret af et træpillefyr.
Selv om konceptet går på, at du som medlem selv har nødvendigt værktøj med,
vil Klubben alligevel investere i nogle ”standardværktøjer”, efterhånden som der
bliver økonomi til det. Der ud over har mange medlemmer noget specielt
værktøj, som måske kan lånes. Det skal dog aftales direkte medlemmerne
imellem.
Der er planlagt indrettet Samlingslokale, med tilhørende thekøkken, på første sal
hen over de tre små værksteder. Det loftrum er der ikke gjort noget ved endnu,
så hvis du vil yde en ekstra indsats med ombygning, så kontakt os straks…
Selvfølgelig er der også bad /toilet, samt en udslagsvask til oliehænderne… Det
område holder vi skarpt øje med, for spildevandet udledes til biologisk
renseanlæg, så der må ikke komme ret mange skrappe midler i…

