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OPGAVER FOR SKRUEVAGTER OG PORTNERE. 

 

1. GENERELT. 

Den til enhver tid siddende bestyrelse, indgår normalt som skruevagter. Der vil altid 

være behov for, at flere medlemmer indgår, hvorfor foreningen udpeger frivillige med-

lemmer til at indgå som skruevagter. Skruevagternes opgaver fremgår af pkt. 2.1. 

Bestyrelsen har endvidere besluttet, at der udpeges medlemmer, som udelukkende 

skal kunne åbne og lukke ind til foreningens område (Portnere). Åbne/lukkevagternes 

opgaver fremgår af pkt. 2.1. og 2.2. 

 

2. OPGAVER. 

Foreningen holder nu til i såvel FRSK som KBR, hvorfor skruevagten har begge om-

råder at tilsyne. Nøgleboksene og indhold til FRSK, er uændret, medens der er opsat 

en sort nøgleboks på gavlen, ved indgangen til BYGN 3 i KBR. I nøgleboksen i KBR 

liggere der en chip, som giver adgang til BYGN 3, samt en nøgle til oplåsning af por-

ten ved vaskepladsen. 

2.1. Skruevagter. 

 Åbne lågen til Fredskovsdepotet (FRSK) og KBR. 

 Åbne hoveddøren til driftbygningen. 

 Tænd lyset i gangen, mellemgangen og på værkstedet. 

 Sæt kvartermærket udenfor hoveddøren i FRSK, på trappen. 

 Hejse flaget i KBR og FRSK jf. flaglisten (flaget ligger på chefkontoret i FRSK og i 

køkkenet i BYGN 3/KBR.). 

 Lav 4 kander kaffe i FRSK og KBR (Syv strøgne skeer til ti kopper vand). 

 Låse dør op i mellemgangen ud til gårdspladsen i FRSK. 

 Låse samtlige porte op til garagerne i FRSK. 

 Start kompressor på position 1 (Kontakt på væggen bag kompressor). 

 I kolde perioder tænde for varmen på værkstedet jf. særlig instruks/uddannelse. 

 Sluk for kompressor på position 0 (Kontakt på væg bag kompressor). 

 Lås åbne døre og porte (Nøgle i nøgleskab på CH-kontor). 

 Sluk alt lys. 

 Sæt truck til ladning i hallen. 

 Sluk kaffemaskiner, elkedler etc. 
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 Hale flaget ned i KBR og FRSK (Lægges på plads i CH-kontoret og BYGN 

3/KBR). 

 Sæt kvartermærket på plads i FRSK. 

 Skriv evt. fejl og mangler på en seddel og læg den på CH-kontoret. 

 Luk hoveddøren til driftbygningen og hæng nøglen på plads i nøgleskab. 

 Luk porten til FRSK, KBR og læg nøglen på plads i nøgleskabet/boksen. 

2.2. Portnere. 

Skal kunne åbne/lukke i FRSK og KBR under særlige omstændigheder. Vagten skal 

endvidere kunne åbne og lukke for øvrige garager, samt vise rundt i området for evt. 

håndværkere, besøgende etc. 

. 


