Oversigt over medlemmers forbedringsprojekter 2015 og fremad
Projekt
Har udført
- Total afskrabning og slibning af bund, 3 x lightprimer, 2 x Mille NCT bundmaling (2015)
- Udskiftet Gori 2 blads propel med flexofold 2-bladet folde propel
- Total polering af fribord og overbygning med Renskib produkter, herunder rubbing, finpolering
og voks
- Højglans lakering af rorpind samt skodder til nedgang (2015)
- Montering af 7'' B&G Zous2 kortplotter (2015)
- Montering af kompressor til køleboks (2015)
- Ny rorpindsforlænger fra Spinlock (2015)
- Sprayhood og kaleche fra Kapell & Annat (leveret slut sæson 2015)
- Slibning af rorleje + fedt (2015)
- Nye carbo blokke for HARKEN til storskødesystem, agterstag og kickenstrap (2016)
- Andersen selftailing spil (2016)
- Landstrøm etableret inkl. TYSTOR lader, HPFI-relæ og 230V stikkontakt (2016)
- NOA stativ med udlæggere
Planer for 2017
- Ny forluge
- Eberspächer oliefyr
- Ompakning/tætning af påføringsstudser for vand og diesel
- Autopilot, tror det bliver en SIMRAD, der kan interface med B&G kortplotteren.
- Nyt trinbræt til prædikestol
- Nye bunde i krydsfiner til kistebænke i cockpit
Nyt storsejl
Afrenset bund af professionel
Udskifte blå farve
Oliefyr
Tætning af mast indvendig
Udskifte højtryks ventiler i dieselpumpe
Påsejlet af synder uden ansvarsforsikring
Tømning af holding tank
Låsning af bolt på skruen
Udskifte VHF kabel
Ny sprayhood og cockpittelt
Udskifte rat til større
Vinter Overdækning
Polermaskine
Polering af fribord med Rent Skibs produkter
Rep efter grundstødning
slør i nederste rorleje
Nye ledninger i mast og fald
Udskifte blå stribe
Code 0 sejl
Renovering af Lewmar 40 2 speed skødespil
Nye hynder
Lakering af dørk
Ankderspil
Ekstra dynamo
Salg af båd til tysker
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