
Tørnvagt madordning efteråret 2018
• Tørnvagten består i at indkøbe rugbrød, pålæg eller lign. som er klar til fællesspisning kl. 17:00. 

Der skal være mad til ca. 60 personer om torsdagen (børn + voksne). Tirsdag skal der være mad 
til ca. 15 personer.  

• Det er muligt at handle ind på konto hos købmanden på Thurø. Kontoen har nr. 44. Bon fra 
købmanden lægges i betalingsbøtten eller gives til Karin . Har man handlet andre steder og har 
et udlæg man skal have retur, så skal Mette have en bon og kontonummer, som pengene kan 
indsættes på. Det er bedst hvis I handler ved købmanden på Thurø. 

• Klubben har 2 store 10 liters gryder til rådighed, så hvis man har lyst til at lave eksempelvis 
spaghetti og kødsauce er det muligt :-). Man kan låne gryderne med hjem. 

• Når man har tørnvagt sørger man for oprydning, kaffebrygning til brovagterne og andre 
forældre samt opvask. Man tager viskestykker med hjem og vasker og bringer dem med igen 
ugen efter. 

• Tjek køleskabet for mad, der er udløbet. 
• Hvis der er mad tilovers, så giv venligst besked til den næste på listen, som har madtørn, således 

at der ikke skal købes så meget ind til næste gang. Som noget nyt, sætter vi en telefontavle op 
ppå Ungdomsafdelingens køleskab. Vi håber det gør det lidt nemmere at give besked videre om, 
hvor meget der er tilbage i køleskabet. 

• Hvis man ikke kan den pågældende dag, bytter man indbyrdes, giv gerne besked hvis man 
bytter.                            Tak fordi I vil hjælpe 

Tørnvagt madordning tirsdage og torsdage efterår 2018
Dato Fra kl 1700- 

(til ca.kl.1900 til opti+ og krabber)

Torsdag d. 9. august Ungdomsleder

Tirsdag d. 14. august Lasse

Torsdag d. 16. august Magnus

Tirsdag d. 21. august Christian

Torsdag d. 23. august Tobias

Tirsdag d. 28. august Simon

Torsdag d. 30. august Julius Strandberg

Tirsdag d. 04. september Liv

Torsdag d. 06. september Jasmin

Tirsdag d.11. september Anna

Torsdag d. 13. september Aksel

Tirsdag d. 18. september Oskar

Torsdag d. 20. september Jacob

Tirsdag d. 25. september Oliver

Torsdag d. 27. september        (afslutning) Ida sammen med Emil Strandberg



Brovagten efteråret 2018
• Brovagten består i at sætte nøgler og benzin i samtlige følgebåde. Hjælpe med at 

sætte følgebåde i vandet tirsdag og tage følgebåde op torsdag. 
• Hjælpe børnene med at tage joller frem. 
• Hjælpe børnene op og i ved slæbestedet, så vi passer bedst muligt på vores udstyr. 
• Når træning er slut, er det vigtigt, at der også bliver ryddet op i skuret og på 

pladsen.  
Tingene kommer hurtigt til at rode. 

• Vandslanger ordnes og lægges pænt.  
• Der fejes om nødvendigt på flisegangen. 

• Omklædningsrum tjekkes for glemte sager og gulvet spules og svabres. 
NB: Hvis man ikke kan den pågældende dag, bytter man indbyrdes.                                        
Tak fordi I vil hjælpe 

Brovagt tirsdage og torsdage efterår 2018
Dato Krabber og Opti plus kl. 1630-1830 Opti++, Opti +++ og Feva, Zoom  

kl. 1715-2015

Torsdag d. 9. august Albert, Bror, Alvilda, Magnus, Victor,

Tirsdag d. 14. august Oskar, Sylvester

Torsdag d. 16. august Silje, Sired, Carmen Lasse, Tobias

Tirsdag d. 21. august Oliver, Anna

Torsdag d. 23. august Johannes, Anton K, Marika Ida, Jacob

Tirsdag d. 28. august Aksel, Jasmin

Torsdag d. 30. august Emil Skov, Emilie, Elias Cecilie, Alfred

Tirsdag d. 04. september Julius, Lauge

Torsdag d. 06. september Malthe, Ella, William Simon, Oliver

Tirsdag d.11. september Lasse, Hugo

Torsdag d. 13. september Alexander, Aya, Bendikte Magnus, Victor,

Tirsdag d. 18. september Christian, Simon

Torsdag d. 20. september Bastian, Bror, Alvilda Lasse, Tobias

Tirsdag d. 25. september Liv, Oskar

Torsdag d. 27. september Malthe, Ella, Silje, Hans Christian Ida, Jacob, Cecilie.


