Checkliste til brug for overdragelser
Akademisk Skytteforening
Sandbjerginspektionen

Generelt skal lejren ved overdragelse være ryddet og gjort ren, og alle effekter, som ikke tilhører
Akademisk Skytteforening være fjernet.
Lys både inden- og udendørs være slukket og bygningerne aflåst.
Vinduerne er lukket, men med udluftningsklappen åben.
Affaldsspande skal være tømte og affaldet bragt til affaldssækkene ved indgangslågen. Hvis de fast
affaldssække ved lågen ikke kan rumme affaldet, kan dette placeres i særlige kommunale Extrasække af sort plastic, som kan fås hos den vagthavende.

For de enkelte bygninger gælder specielt:
Bygning 1 (Depot- og officersmessen)





Bordene er tørret af og gulvene fejet
Bordene står mellem væg og stolpe med 4 stole på hver langside
Gulvet på soveloftet fejet eller støvsuget
Sandbjerginspektionen: Brændereolen fyldes op

Bygning 2 (Undermessen og opvasken)










Bordene tørret af og gulvet fejet eller støvsuget
Dannebrog er enten hængt til tørre over bordet i messen eller findes lagt sammen på bordet i
mellemgangen
Anvendt service vasket op og stillet tilbage på hylderne
Vaskebordet er tømt og rent
Opvaskemaskinen åben og tømt for vand og rengjort
Køle/fryseskabet rengjort, slukket og lågerne efterladt lidt åbne, fx med en klud i klemme
Gulvet på soveloftet er fejet eller støvsuget
Sandbjerginspektionen: Håndklæder og viskestykker udskiftes.
Sandbjerginspektionen: Brændekurven fyldes op
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Bygning 3 (Mandskabsmessen og køkkenet)











Bordene tørret af og gulvet i messen er fejet eller støvsuget
Bænkene, som har været oppe på bordene under fejning, er stillet ned igen
Bordene står ud fra væggen, med en bænk på hver side
Evt. anvendte hynder er lagt tilbage under bordet i mellemgangen
Køkkenet er rengjort, gulvet vasket og overskydende madvarer medtaget
Køkkenbordet er tømt og rent
Køleskabet rengjort, slukket og lågerne efterladt lidt åbne, fx med en klud i klemme
Kaffemaskinen er tømt og gjort ren
Sandbjerginspektionen: Håndklæder og viskestykker udskiftes. Skraldeposer til stede
Sandbjerginspektionen: Brændereolen fyldes op

Bygning 4 (Baderum og toiletter)







Bordene er tørret af
Gulvene vasket, WC kummer og pissoir rengjort
Affaldsposer tømt
Varmeenhederne til bruserne er lukket jf. brugsanvisningen
Gulvet på soveloftet er fejet eller støvsuget
Sandbjerginspektionen: Håndklæder udskiftet og toiletpapir fyldt op

Gårdhaven



Bænkene tippet ved hjælp af træklods, så regnvand kan løbe fra
Grillen tømt, rengjort og overdækket
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