
 Gildeborgen - brugervejledning  november 2020 
 
 
Adgang: Via hoveddøren ved brug af elektronisk kodelås eller nøgle. 
 I nøgleboks med kode findes nøgle til alle døre. Koder er meddelt alle gilder. 
 Lys til forplads tændes ved hjertestarter (husk at slukke igen). 
 HUSK at spritte hænder med det fremsatte håndsprit/gel – evt. vaske først. 
 
Udgang: Alle døre låses og alle vinduer lukkes. 
 Evt. levende lys slukkes. 
 LED-bloklys slukkes med fjernbetjening. 
 Alt elektrisk lys slukkes (undtagen lamper i vinduer incl. hall). 
 Radiatorventiler sættes på 2-2½ 
 
Anretterkøkken: Service, glas, fade, skåle, bestik og termokander m.m. findes her. 
 Alt sættes på plads efter opvask iflg. afmærkning på hylder. 
 Køleskab m. fryser er tændt. Tømmes og aftørres med opvredet fiberklud. 
 
Køkken: Køkkenet må gerne bruges og skal rengøres efter brug. 
 Køleskab er tændt. Tømmes og aftørres efter brug med opvredet fiberklud. 
 
Rengøring ved Lokalerne skal afleveres som modtaget – eller bedre. 
aflevering af Stole skal ikke sættes op på borde, det klarer rengøringen for os. 
lokaler: Der skal ikke vaskes gulv, det klarer vores rengøringsfirma. 
 Spildte ting på gulve fjernes/aftørres (mad eller stearin) 
 Gulve og alle stole skal om nødvendigt støvsuges for krummer med Dyson. 
 Borde i stuer aftørres med opvredet fiberklud i alm. opvaskemiddel (ikke sprit) 
 Stålbord afsprittes efter brug. Træbord aftørres med opvredet fiberklud. 
 Dørhåndtag sprittes af. Der er spritsprayflaske til rådighed. 
 Husk at lufte ud – evt. også under mødet (anbefales af Sundhedsstyrelsen) 
 Alt affald og vinflasker afleveres i containere udenfor (nøgle er ved fordør). 
 
Toiletter: HUSK at fjerne spandeposer med brugte håndservietter. 
 Der skal IKKE sprittes af, men tør håndvask med håndserviet. 
 
Brugsanvisning: På/ved de enkelte maskiner er der opsat udførlige brugsanvisninger. 
 Opvaskemaskine og kaffemaskiner. 
 Dyson håndstøvsuger med flere mundstykker (i niche ved anretterkøkken). 
 Bordlamper i vinduer (i niche ved anretterkøkken). 
 LED-bloklys på sofaborde er på batteri og med fjernbetjening (på klaver). 
 
Forbrugsvarer Toiletpapir, håndservietter, affaldsposer, spandeposer, håndsæbe, opv. middel, 
lager: håndsprit/gel, alm. sprit m.m. indkøbes af Driftsudvalget og er i forrum til køkken. 

Sukker, pulverfløde og sødetabletter er på hylde over kældertrappe og indkøbes 
af stadsgildeskatmester. 

 Kaffe køber de enkelte gilder hos stadsgildeskatmester. 
 
Medbring selv: Duge, servietter, stearinlys og thebreve. 
 
Forefindes: Der er viskestykker og fiberklude til rådighed. Ekstra er ved forbrugslager. 
 

HUSK Gildeborgen er fælles ansvar 
Driftsudvalget 

Godkendt af bestyrelsen 


