
Anlægsudvalg i 2018 
 

Anlægsudvalget har igen i 2018 været på arbejde. Året starter med at vi får lagt fliser 

ved tribunen, både 2 rækker foran og 2 rækker om til 7 mands banerne. 

Vi fik også beskåret buskene der står bag tribunen. 

Senere fik vi repareret lyset ved petanquebanen.Vi fik flyttet hylder i boldrummet. Vi 

fik sat 2 bænke op ved motionsstien. 

Vi fik også nyt sand i den store sandkasse og supleret ved gyngerne. 

Bænkene ved krockethuset blev repareret, og vi fik løst vandproblemer ved 

krockethuset og nederst på træningsbanen ud mod Knoldeflodvej ved at grave nogle 

drænhuller. 

Vi har sat en skraldespand op ved ringbanen og en ekstra ved tribunen på 

opvisningsbanen og en på modsatte side af opvisningsbanen. 

Der var et ønske fra bestyrelsen om at forskønne området omkring cafeteriet, så vi 

gik i gang med at skære det høje stakit ud med parkeringspladsen ned i samme højde 

som stakittet foran cafeteriet, 

samtidig fik vi fjernet skraldespanden og hegnet omkring den og træet der stod op ad 

billethuset. Det hele blev malet hvidt og der blev sået nyt græs. 

Vi fik sat 2 nye lamper op på muren til cafeteriet. Vi synes selv det gav en fin udsigt 

over området. 

Skraldespanden står nu modsat indkørslen til stadion bag en skærm på nogle fliser vi 

fik lagt. 

Sidste år var der problemer med oversvømmelse hvor festteltet står i sportsugen. Vi 

fik derfor bevilget penge til 13 kbm stenmel som blev udlagt på P pladsen  ved de 2 

containere, hvorved pladsen blev forhøjet med ca 5 cm. Det ser ud til at have løst 

problemet. 

Desuden fik vi lavet afløb til kloak til køkkenafdelingen i teltet. 

Multibanen har fået den store omgang i sommer. Da vi skulle i gang med at male den, 

viste det sig at ca. 25 brædder var rådne og  skulle skiftes ud, det  gav ekstra arbejde. 

Efter sommerferien har vi arbejdet med petanquehuset. Vi har skiftet beklædningen 

på sydfacaden, og lagt fliser foran huset og hvor cyklerne er  parkeret. 

Vi har lavet et lille køkken indenfor med vand og afløb. Og vi har lavet en 

afskærmning mellem hus og toilet. 

Derudover har vi de daglige opgaver med at klippe hæk, fjerne ukrudt, feje fliser, 

vedligeholde bordbænkesæt, tømme skraldespande, klippe græs under gelænder og 

ordne fodboldnet. 

De sidste opgaver i år er at sætte nye højtalere op på tribunen, og sætte 

bandereklamer op fra Næsbjerg Auto og reparere hegn på P. plads. 

 

Mvh. Verner, Eske, Per, Villy, Børge, Frode, Finn og Bjarne.   

 

 

 


