
NOVEMBERHOLDET 2022 
I år bestod holdet af Knud-Erik, Lindy, Per og Kurt. Vi har haft en dejlig, men også arbejdsmæssigt travl tur 
og med dejligt vejr. Kun en enkelt dag med regn og det gav os mulighed for at kunne arbejde udendørs det 
meste af tiden. På vej hjemad nåede vi lige et lille smut omkring Sanary for at se, hvordan det så ud, hvor 
ejendommene var eksploderet. Det går fremad med genopbygningen - nu lavere og mere moderne byggeri. 

Vi startede allerede i Amsterdam lufthavn med planlægning af arbejdet, da vores fly var blevet om booket, 
så vi havde 4 timer i lufthavnen. 

Mandag morgen tog vi to mand til Castorama for at indkøbe diverse materialer, som vi ikke kunne have 
med hjemmefra. 

Her kommer en liste over hvad vi bl.a. nåede at lave: 

               NOVEMBERHOLD 2022  

1.  rep. af skodder generelt samt maling, hvor der trænger 
2.  afrensning og maling af hængsler på skodder 
3.  sejl på terrasse i A (klargjort) 
4.  smøring af hængsler og beslag på vinduer, døre og skodder 
5.  skur ved elskab færdiglaves og males samt kant ved postkasser 
6.  nyt stof på parasol i A. Husk at slå parasol ned ved blæst!! 
7.  ventilation i bad i A, B og D 
8.  reparere loftet i entreen ved hoveddøren i A 
9.  krog eller lign. på D’s terrassedørs skodde mod haven i køkken 
10. løs klinke/fodliste i A’ køkken ved bøgereol tv i hjørne 
11. male kasse om varmtvandsbeholder i A i køkken 
12. slibning af indfatninger ved døre/vinduer + maling 
13. tjek af maling udv. ved lister/vinduer mod vandet A, B, D. 
14. hængelås på garage med kode 
15. montering af kant på reol under varmtvandsbeholder i D 
16. opsætning af skilt udenfor porten:   Les Lauriers Roses 
17. oprydning i garage og rengøring af skabe 
18. mål af senge i alle værelser 
19. opmåling, tegninger af rum i A, B, D 
20. mål af senge i A, B og D 
21. samling af nye møbler i D 
22. flytning af el radiator i A og D 
23. fugning af bruseniche i D 
24. fastgørelse af diverse stikkontakter og afbrydere 
25. fastgørelse af fodlister i bad D 
26. maling af parasolfødder i A og B 
27. olie på udvendige dørtrin og rengøring af hoveddøre 

Læg især mærke til punkt 14. Der blevet monteret en hængelås med kode, i stedet for den gamle 
garagenøgle, da den ikke har været på den aftalte plads og de uheldige beboere ikke har kunnet komme i 
deres skab i garagen. Husk når låsen lukkes og forlades, at den drejes på et andet tal end koden er. 


