Værkstedsregler
Påtaleret: Vaskehallen, værkstedshallen, de små lokaler, forpladsen samt de 2 pladser i carporten
er klubbens område, og står derfor ubetinget under alle medlemmers beskyttelse.
Det vil sige, at medlemmerne ikke alene har ret, men også pligt til at påtale, hvis love og
værkstedsregler ikke overholdes.

Rengøring: Efter enhver benyttelse af klubbens faciliteter, skal der fejes og rengøres efter endt
arbejde, således at der altid er rent og ryddeligt.

Olieskift foretages altid over graven. Aftap olien i den hvide olieopsamler. Gamle oliefiltre
anbringes altid i bakken. Eventuelt oliespild fjernes omgående.
Affald: I affaldsstativerne må der kun smides lettere småt affald alt andet metal-papdunke og
andet stor skrald skal medlemmerne selv aflevere på containerpladsen.
Medlemsregistrering: Al reservation foregår på medlemslister i forlokalet. Medlemslisterne er
mærket værkstedshallen. Kan en vogn ikke færdiggøres, men dog skubbes, skal den skubbes ud
til arbejdet kan påbegyndes igen – idet unødig spærring for andre medlemmer ikke accepteres på
grund af det høje medlemstal. Er et medlem ikke mødt til den reserverede tid, bortfalder
reservationen.
Vaskehaller er forbeholdt bilvaskerne – den kan ikke reserveres, og er ikke beregnet til
bilreparation. Spar altid på vandet og husk at lukke for hanerne efter brug. Nusseri og efterpolering
efter vask bør, hvis vejret tillader det, foregå på forpladsen i fri luft. Efterlønnere, pensionister og
andet godtfolk med god tid, bør så vidt muligt vaske bil i dagtimerne på hverdag, så det
arbejdende folk kan komme til, når de har fri.
Toiletforhold: Toilet samt håndvaske skal rengøres efter brug, ligeså de sorte fingre på diverse
døre.
SIKKERHED: Der gøres opmærksom på, at al færdsel og arbejde på klubbens område er på eget
ansvar. Ligeså skal det indskærpes, at børn og unge under 18 år kun ifølge med en voksen har
adgang til klubbens område. Indtagning af spiritus på klubbens område er strengt borbudt. Al
afprøvning af motorer i hallerne ude forlængerslange ud til det fri er forbudt.
Renovering og ophug: Større reparationsarbejde samt ophug må ikke påbegyndes før der er
indhentet evt. tilladelse fra bestyrelsen. Ligeså må evt. bilvrag højst henstå i carporten i 3 døgn.
Der skal rengøres ekstra godt efter ophug.
Medlemsregistrering: En kopi af klubbens medlemslister forefindes altid i mapperne i klublokalet
til selvkontrol for medlemmerne, men husk altid ved biludskiftning at skrive en ny, ellers er det jo
en fremmed bil du kommer med.

Udlån af værktøj: Al værktøj – uanset art – er klubbens ejendom og må derfor under ingen
omstændigheder udlånes til IKKE-medlemmer, heller ikke fjernes fra klubbens område.
Overtædelser af disse forskrifter kan medføre øjeblikkelig bortvisning.
Støjende arbejde: Hvis der udføres støjende arbejde i klubben skal portene være lukkede.
Malerarbejde: Al sprøjtemaling er forbudt på klubbens område.
Ekstra elforbrug i klubben, såsom el-varmere er totalt forbudt. Brug klubbens varmeapparater
med møntindkast eller tag en samtale med den altid tilstedeværende bestyrelse på torsdage.
Oprydning: Klubben skal afleveres i pæn, ryddelig og rengjort stand samt aflåst dette gælder
også de aflåste værktøjsskabe. Bliver klubloven samt værkstedsreglerne ikke overholdt kan det
medføre bortvisning af CMC samt lukning af medlemskabet.

Værkstedsreglerne er tilrettet pr. den 7. februar 2018.

