
 Gildeborgen – Driftsudvalget 
 

 
Hvor er det dejligt, at vi igen kan mødes i Gildeborgen og der vil selvfølgelig stadig være 
håndsprit tilgængelig. Nu skal vi lige i gang og have nye rutiner ind på hukommelsen. 
 
Allerførst vil jeg bede alle om at se på opslagstavlen i hall og ved anretterkøkken og læse 
 
”Gildeborgen – brugervejledning november 2020” 
 
Det er vigtigt at alle gildebrødre er opmærksomme på de opstillede regler, bl.a. 

 

• Stole skal ikke længere sættes op på bordene efter mødet (for at skåne vores arme) 
Hvis de er oppe, når I kommer, er det fordi rengøringen har sat dem op ved gulvvask 

 

• Efter mødet skal Dyson ledningsfri støvsuger bruges til at fjerne evt. krummer 
 

• Læs brugsanvisninger – gælder især også hvis I har hjælp udefra i køkkenet 
 

• Opvaskemaskinen skal tømmes for vand og stå åben efter brug, se brugsanvisning 
 

• Loftslampe i spisestue tændes/slukkes på kontakt til højre ved dør 
 

• Alle væglamper i spisestue tændes/slukkes samlet på kontakt til højre ved dør 
 

• Bordlamper i vinduer er fjernbetjente og tænder på tid (se dog anvisning ved støvsuger) 
 

• LED-bloklys tændes og slukkes med fjernbetjening (på klaver) 
 

• Husk også – egen bordpynt skal smides ud og køleskabene tømmes (slukkes ikke) 
 
NYT: 
 
Der kommer et væghængt tørrestativ til viskestykker i anretterkøkken 
 
Der kommer en induktionskogeplade med 10 l gryde til lejlighedsmæssig brug (f.eks. kakkao 
og gløgg) og de vil være opbevaret på hylde under termokander i anretterkøkken. 
 
Da de små fælleskøbte kaffeposer er løbet over holdbarhedsdato, må man købe egen kaffe 
og der er sat et målebæger, hvis indhold svarer til 12 kopper kaffe – altså en hel kande. 
 
Ved reservering af lokaler og evt. haven vil det være en rigtig god ide, at tidspunktet svarer til 
den tid det enkelte gilde vil have til rådighed. 
Hvis man vil dække bord om formiddagen skal reserveringen starte der. 
 
 
HUSK Gildeborgen er fælles ansvar. 
 
Hvis der er tvivlsspørgsmål, kan jeg kontaktes på 40550515 
Gildehilsen Elsebeth Korsbæk 


