
Ordensregler for Ishøj Seniorværksted 

 
Øl og spiritus må ikke indtages på Ishøj Seniorværksted. Bestyrelsen kan dispensere fra 

reglen i særlige tilfælde. 

Der skal altid være mindst 2 personer til stede på værkstedet, når der arbejdes med 

maskiner  De maskiner mrk. med rødt kryds, må kun benyttes efter instruktion.  

Det er tilladt at tage en voksen person med på værkstedet i begrænset omfang. 

Pågældende må gerne være behjælpelig med arbejdet, men må ikke betjene maskiner og 

andet værktøj. 

Et medlem må ikke beslaglægge mere end en arbejdsplads. 

 

Der skal altid bruges det fornødne sikkerhedsudstyr ved maskinerne. 

Husk at se om beskyttelsesanordningerne er korrekt påsat, før og efter brug. 

 

Du skal – inden du forlader værkstedet/ bringe værktøjet i orden og på plads. Ligeledes 

skal der rengøres i og omkring arbejdspladsen. 

 

Såfremt du har anvendt batteridrevet værktøj, skal batterierne sættes til opladning, 

og såfremt disse er opladt, skal batterierne igen udtages af lader. 

 

Emner eller ting, der ikke er færdige ved arbejdstidens ophør, kan opbevares på 

værkstedet, husk at sætte navn- nr. og dato på emnerne. 

Ting, der opbevares, må højst ligge 14 dage, derefter kan det blive fjernet. 

Længere opbevarings tid aftales med bestyrelsen. 

 

Brandfarlige væsker, må ikke opbevares på værkstederne. Mængden af væsker skal 

begrænses.  

 

Affald skal sorteres. Træ - jern og glasaffald lægges i de dertil anbragt beholdere. 

Alt andet affald skal  du selv bortskaffe. 

 

Ødelægges maskiner eller værktøj skal dette omgående meddeles bestyrelsen. Kan 

evt. indebære, at man selv skal erstatte det ødelagte. 

 

Flugtveje må ikke spærres eller blokeres.  

 

Du skal altid, som den sidste der går, overholde de lukningsregler som er opslået, kig 

disse nøje efter.  

Du skal altid bruge din nøglebrik, når du ankommer.  

 

Brud på ordensreglerne påtales af bestyrelsen. I gentagne tilfælde kan det føre til 

bortvisning.  

 

Se i øvrigt alle opslag på værkstedet samt foreningens vedtægter. 

 

Tilrettet den 19. april 2018  


