Tjekliste
Inden vi forlod ”kaffestuen” har vi:
--

stillet stolen ved bordene

Vestfyns Hjemstavnsgård
”Kaffestuen” i svinestalden

− vasket bordplader af
−

støvsuget lokalet

− tømt køleskabet og rengjort det. (må ikke slukkes)
− tømt kaffemaskinerne (sluk på væggen )
− vasket gulv i køkkenet
− ordnet komfuret (plader og ovne)
− lagt affaldet i containeren ved vejen
− noteret fejl om mangler i meddelelsesbogen
− betalt og noteret ituslået service i meddelelsesbogen
Kryds af – skriv navn med blokbogstaver,
og læg sedlen i postkassen ved vejen

Gummerup d. ……………Lejer:…………………………………

Udlejning:
Janna Larsen, Tlf. 61756152
Hjemstavnsgårdens kontonr.:
Rise Sparekasse 0847 0000491667
MobilePay 40221148 (Niels Jørgensen)

Leje af kaffestue til max. 60 personer
Dag kr. 1000.Aften kr. 750.Weekend 1600.Depositum 500.Beløbet indbetales på konto 0847-0000491667
eller MobilePay til 4022148 (Niels Jørgensen)

Til orientering!
Eltavlen/sikringer findes i rummet ved varmepumpen i stuen.
Toiletpapir, skraldeposer, koste, gulvspand, m.m findes samme sted!

Erstatningsliste
Kaffekop

kr. 50.-

Kagetallerken

-

50.-

Tallerken flad/dyb Is asiet
Glas øl/snaps/portvin Glas rød/hvid
Glasskål stor
Glasskål mellem
Glasskål lille
Thekande
Termokande
Elkedel
-

100.20.20.20.50.30.20.200.200.250.-

Kasserer: Niels Jørgensen
nj5690@gmail.com - tlf. og MobilePay 40221148
Formand: Paul Smith
paulvasmith@gmail.com - tlf.22507196

Ordensreglement for ”kaffestuen”
Der er rygeforbud i huset!
Orden og rengøring:
Inden lokalerne forlades, skal bordene tørres af.
Gulvet støvsuges og stolene sættes på plads.
Køkkenet :
Gulvet vaskes, kaffemaskinerne og termokander tømmes og rengøres.
Eventuelle fejl/mangler skrives i meddelelsesbogen,
(ligger på køkkenbordet).
Alvorlige fejl/mangler meddeles udlejer.
Ituslået service afregnes kontant. Beløbet lægges i glasset på køkkenbordet.
Der må ikke fjernes eller lånes gryder, skåle eller andet fra køkkenet.
Køleskabet skal tømmes, men ikke slukkes.
Affald :
Affald skal i skraldespanden ved vejen.
Flasker & pap tages med på genbrugsstation.
Vigtigt :
Der kræves ikke spiritusbevilling til private fester,
hvor værten giver.
Der må ikke sælges ubanderoleret øl og vin.
Der må ikke spilles musik efter kl. 01.00.
Husk :
Medbring duge, viskestykker, køkkenrulle og karklude.
Medbring skåle eller andet til overskydende madvarer.
Ved manglende rengøring mistes depositum.
Lokalet afleveres ryddet og støvsuget, på det tidspunkt, som er aftalt.

