Beskrivelse af klubpedel-rollen

(ved Christianskirken)

Ankomst
Hvis tavlen viser grønt for oven, ER der åbent og alarmen er slået fra
Hvis du ser mennesker i kirken, gør da opmærksom på, at vi nu er der
Ellers: Kør nøglebrikken ned over tastaturet
Nu bliver der grønt, der er åbent og alarmen slået fra
Sæt kaffe over i køkkenet, se side 2
Sæt kopper og glas mv fra skab i gang frem på rullebord i entreen
(samt sukker og whitener fra vores skab)
Find passende bræt, brikker og ure frem, og stil op i hhv. Spillelokale (store sal) og Analyse
Tag pengekasse, prisliste og skyldnerseddel frem (Husk: ”kun denne aften!”)
Sæt slik, et par kander vand og glas frem, kaffe i Tiger-termokanderne
Sæt øl og vand på køl (og en enkelt frem på rullebord)
Læg en LÅNE-seddel frem, sæt dato på; Læg Udfordrerturnering frem
Hvis foldedøren ikke er lukket, så luk den– brug nøglen i vinduet i store sal til at fastlåse
den med – brug ikke vold! – den er svær, vær to om det!

Afgang
Tænd opvaskeren i god tid, tager 10-15 minutter om at varme op!
Skyl af og Vask op, se under Køkken; tøm termokander og sæt dem på plads
Ryd op, sæt materiel mv i skabet, tør evt borde af (klude i rengøringsrum)
Tøm kaffemaskinen!
Tøm køleskabet for vand og øl!
Tøm affaldssækken og tag den med
Sluk for alt lys i Krypten lige neden for vindeltrappen og ovenpå
Undersøg om der er nogen i kirken (hvis den er uaflåst):
Hvis Ja, så fortæl dem, at skakklubben er ”ude” og de skal slå alarm til
Ellers:
Forlad bygningen
Tast # og stryg nøglebrikken ned over tastaturet
Nu bliver der rødt, der er låst og alarmen er slået til
Aflevér affaldssækken i container for enden af p-plads

Alarm
HVIS alarmen skulle gå: Kontakt straks Vibeke på 41 72 71 06 (arbejdstelefon),
eller Illa 41 72 71 05 - de vil så få alarmen slået fra.
NB! Alarmen slås automatisk til kl 24.00 !

Køkken
Kaffebrygning (læs vejledningen):
Tænd en beholder med lys-knappen på beholderen
Check at maskinen er tømt
Fyld kaffefilter (er under maskinerne) og kaffe i
(5 liter = ½ pakke; 2½ liter = ¼ pakke)
Drej vandtilførsel hen over valgt maskine
Sæt tappehanen i midterstilling (sæt evt skål under, hvis du er i tvivl, og check!)
Tryk på vandtilførselsknap, dvs. 1 L, 2½ L eller 5 L
Opvask (læs vejledningen):
Tag røret og tryk det helt i
Slå maskinen til – det tager nu 10-15 minutter, før maskinen er klar
Skyl service af i vasken, fyld over i en bakke
Sæt den under vaskeren og kør vaskeren ned over bakken og tryk på 10 min
Kør herefter bakken ud og lad det tørre lidt
Dup af med viskestykke (ekstra i rengøringsrummet)
Og sæt service på plads i skabet i gangen
Affald
Brug evt sækken i køkkenet undervejs

