Vejledning / regler for brug af Voerladegård Forsamlingshus.
Nedenfor finder i lidt informationer om huset. Dels praktiske ting og dels ting der er gode at vide.
Vi håber med disse punkter at have svaret på en del af de spørgsmål der måtte opstå når i har huset, og vores formål
med det er at få lavet så ens en gennemgang af procedurerne som muligt.
Det skal understreges at det er lejer der bærer ansvaret for at nedenstående er overholdt, også selvom eventuelt
personale er anvist af forsamlingshuset.

Ved ankomst / før brug:
•

•
•

•
•

•
•

Tænde for varmen, dog ikke før ca. 5 timer før feststart, ALDRIG dagen før. I den lille sal foregår det som
hjemme, der drejes på termostaten til ønsket niveau. I den store sal, sidder der en drejekontakt over
dobbeltdørene mellem salene, den styrer alle radiatorer i den store sal, og det er derfor ikke nødvendigt at
regulere på radiatoren ved køkkendøren. (kun hvis man ønsker at den ikke skal være varm, af hensyn til
barpersonale). Fyret er tændt så varmen kommer efter at man har indstillet ovenstående. De 2 sale er skilt ad
hvad varme angår, og anvender man ikke begge sale kan varmen spares i det rum man ikke anvender.
Tænde for vandvarmer på dametoilettet, (kontakt på væg,.)
vandvarmeren leverer varmt vand til håndvaskene på toiletterne, køkkenet forsynes fra gasfyr i kælderen.
Tænd for køleskabe: Det til venstre sæt stikket i og tænd evt. på knappen, luk lågen. Det til højre, her skal den
sorte drejeknap øverst til venstre, drejes ned til ca. ”kl. 7” (er markeret), nøgle på front drejes så lågen kan
lukkes, hvis lågen herefter er svær at åbne, anvendes pedal nederst på fronten.
Hvis der skal bruges fryser skal den tændes, den står i det store rum i kælderen, og strømmen tages fra det
første kolonialrum. (her finder man også ekstra toiletpapir med videre.)
Lys tændes naturligvis efter behov, i den store sal er der dæmpning på loftlamperne, denne aktiveres ved at
holde knappen inde, indtil ønsket lysstyrke opnås. DER MÅ IKKE SKIFTES PÆRER UDEN KONTAKT TIL
BESTYRELSEN FØRST. Vi har installeret lysdæmper og specielle pærer hertil, disse kan ikke erstattes af
alm. Sparepærer. Kan i ikke komme i kontakt med os, så brug en alm pære. MAX 40 watt, anvendes større
styrke risikerer i at brænde lysdæmperen af.
I gården er der en gadelampe, den tændes fra baggangen ved køkkenet, men vi beder om at den kun anvendes
når man færdes derude, dels af hensyn til naboer, men også af hensyn til økonomi.
Æresport, der er et stativ til formålet nede bag den store sal, der må ikke monteres andet, evt. kan et tov med pynt lægges
over udhænget ved fordøren, men aldrig sådan at man ”bliver nødt til at bore eller skrue”. Giv besked herom til
de der kan tænkes at montere æresport.

Under festen:
•

•

•

Kaffemaskine: Den virker som den i har derhjemme, dog er den noget hurtigere og laver lidt mere ad gangen.
Og den har en ekstra varmeplade på toppen, til at holde en ekstra kande varm. Tænd kun for den plade hvis i
skal bruge den, ellers risikerer i at brænde fingrene.
Til 1 kande kaffe passer det cirka med at tage en kaffekop pulver med top, til en hel kande.
Opvaskemaskine: Alt service skal skylles af inden det sættes ind, og tørres efter med viskestykker inden det
sættes i skabene.!!

Opvaskeren betjenes ved at man sætter det grå rør i hullet i bunden, som prop, lægger ristene på plads og
lukker låget ned. Maskinen tager nu vand ind og begynder at varme det
op, maskinen er klar efter ca. 10 min. Den tager selv sæbe og afspænding ind, og skifter løbende vandet ud, så
det er ikke nødvendigt at skifte vand under opvasken. Startes med tryk på knappen på hjørnet

1

Maskinen kan først starte når temperaturen er omkring 80-90 grader.
tallerkener stilles op i kurvene med ”pigge”, øvrigt service og skåle kan vaskes i de flade kurve. Bestik sprede
jævnt i kurven og vaskes.
•

•

•
•

Udsugning i den store sal tændes på drejeknap ved køkkendøren, og reguleres ved at dreje mere eller mindre
på knappen.

Sikringsskabet er placeret i baggang ved køkken, og er med automatsikringer,
Gasfyret er i kælderen og der må kun pilles ved det, hvis udlejer udtrykkeligt har givet tilladelse hertil, evt. pr
telefon, prøv gerne flere telefonnumre hvis formanden ikke svarer.
Der er motorværn på emhætte og udsugning i salen så hvis disse ikke virker, så check at motorværnet ikke er
slået fra, (rød/sort kontakt i sikringsboks)
Affaldscontainer er i gården bag huset, her anbringes affald, undtaget flasker og glas der smides i flaske
container, og pap, der foldes sammen og lægges ved yderdøren i kælderen. Lysestumper samles i spand v.
Køleskab.. ALT AFFALD SKAL OP I CONTAINEREN også selvom den bliver overfyldt

Ved aflevering:
•
•
•
•
•
•

•

Alle gulve skal fejes, køkkenet skal rengøres og køkkengulv vaskes,”madame” poser på dametoilet og øvrigt
affald skal smides ud. (se ovenfor).
Opvaskemaskine: Det runde filter i opvaskemaskinen skal løsnes og renses,
. Efterlades med åbent låg.
Borde og stole stables / klappes sammen og stilles på plads. Bordene er tunge så vær 2 personer om hvert bord
i stedet for at skubbe dem hen over gulvet, hverken bord eller gulv holder til det. BRUG VOGNEN!
Varmen i den store sal stilles på 15 grader hverken mere eller mindre, (hvis der er koldere ødelægges gulvet). I
den lille sal, i køkken og på toiletter sættes radiatorerne på 1½. Dørene mellem de forskellige rum lukkes.
Vandvarmeren på dametoilettet slukkes på væggen.
Køleskabe rengøres og slukkes, og lågerne stilles på klem,
på det store drejes den sorte knap op på nul, nøglen drejes så palen
holder lågen åben.
Fryser slukkes, rengøres og låg stilles på klem. Vi frabeder os isterninger der er lavet for meget, disse skal
kasseres. (hvis der er andre varer i, lades den naturligvis være tændt.)

•

Ventilation slukkes.

•

Lys slukkes overalt, husk specielt kælder og udendørsbelysning.

•

Hvis flaget har været oppe, tages det ned, og hvis det er vådt, hænges det til tørre udbredt fx over bord i den
lille sal.

•

Viskestykker, karklude m.v. spredes på bordet i køkkenet eller over en kurv så det ikke mugner. Vi tager vasken.

•
•

Er man heldig at have fået en æresport, skal denne tages ned og stativ tømmes og stilles i gården igen.
Liste med eventuelle skader/ ituslået porcelæn afleveres senest sammen med nøgle aflevering.
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