Praktiske oplysninger til lejere af forsamlingshuset på Avlsgården
Lejer råder over service til 60 personer, som er placeret i skabe i forsamlingslokalet, baren og i køkkenet.
Efter brug af service skal lejer sørge for at dette bliver stillet tilbage i de rigtige
skabe i henhold til indholdsfortegnelser.
Forsamlingslokalet (høje skabe)
Ølglas
Lysestager diverse
Portionsglas
Salt & peber
Baren (under bardisk)
Drinksglas
Isspand
Serveringsbakker, målebægre, doceringsmåler t/flaske og kapselåbner
Kagetallerken, middagstallerken, frokosttallerken, dyb tallerken
Skab på væggen
Drinksglas
Vinkarafler
Køkken (Diverse skabe og skuffer)
Glaskander
Kaffemaskine: Læs brugsanvisning v/maskinen - kapacitet/time: 240 kopper
El-kedel
Diverse glas og vinglas
Diverse ildfaste skåle og fade
Diverse køkkenting
Foodprocessor
Håndmixer
Plastskåle
Termokander (kaffe + te)
Knive (store+små)
Viskestykker
Karklude
Affaldssække (store til vogn)
Borde og stole (nye)
Er låst inde i møbeldepot i stalden (se vejledning på døren).
14 borde (1,80 m x 0,80 m) og 70 stole
Borde og stole (gamle)
Er placeret i stalden.
14 borde (1,80 m x 0,60 m) og 50 stole
Serveringsvogn
Vognen er placeret i møbeldepot.
Side 1 af 2

Praktiske oplysninger til lejere af forsamlingshuset på Avlsgården
Køkkeninventar
2 stk. varmluftovne.
1 stk. komfur med 4 plader.
1 køleskab.
1 opvaskemaskine (Der er automatisk sæbeindføring – opvasketid = 20 minutter – til tømning af service forefindes specielle handsker).
Medbring selv
Opvaskemiddel og børste.
Toiletter
På de 2 toiletter er der toiletpapir, håndsæbe, papirhåndklæder, håndtørremaskine og affaldsspand.
Affald
Brandbart affald skal i BLÅ aflåst container på gårdspladsen.
Flasker
Flasker skal i GRØN aflåst container på gårdspladsen.
Aflevering af forsamlingshuset
Lejer har det fulde ansvar for:
at tidspunktet for aflevering af forsamlingshuset overholdes.
at alt affald er fjernet i forsamlingshuset og at gulve er fejet rene.
at evt. flag, glas, dåser osv. er fjernet udendørs.
at borde og stole er placeret korrekt i forsamlingslokalet (se foto i denne
mappe).
at borde/bænke som evt. er brugt udendørs er stillet på plads.
Erstatning
Værdien af beskadiget eller bortkommet service osv. samt udgifter til reparationer vil indledningsvis blive modregnet i depositum. Ved større skader på
inventar eller bygninger, vil der blive rejst erstatningskrav overfor lejer.

Vigtigt: Brug af TAPE i forsamlingshuset er FORBUDT.
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