Ordensregler for brug af mahjonglokale
Generelt
●

Det er okay at nyde øl og vin på klubaftenen, men alle bedes holde det på et niveau, så deres
opførsel ikke bliver en belastning for andre medlemmer

Alle bærer et ansvar for at vi efterlader lokalet pænt
●
●
●
●

Der oprettes en lille pengekasse hvorfra småindkøb foretages
I pengekassen lægges også evt. indkøbs ønsker, fx ”køb toiletpapir”
Det tænkes at pengekassen er fælles med den ølkasse der er oprettet
Kun dametoilettet benyttes, dette er for at lette rengøringen

Folk der kommer tidligt
●
●
●
●
●

Sæt skraldestativet frem og sæt pose i
Sæt poser frem til pant, samt en spand til slatter
Sæt borde, stole og spil frem fra opbevaringslokalerne
Spær døren til herretoilettet, så kun dametoilettet benyttes
Sæt vores håndsæbe, toiletpapir og håndklæder frem på dametoilettet

Når man går, skal man
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vaske op efter sig selv
Spisning - Gør rent efter sig selv! Inkl. bordene
Tage en oprydningsrunde
Samle pant sammen - husk at hælde slatter ud!
Rydde de borde, stole og spil væk der ikke længere benyttes
Hvis køkkenet har været benyttet, skal det gøres rent
Bære glas uden pant ned i glascontainer
I almindelighed rydde op efter sig selv (husk ting i køleskabet)
Overvej af og til at rengøre mahjongsæt med sprit, eller reparere æsker med gaffa

Når lokalet forlades gøres følgende i fællesskab
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Håndsæbe, toiletpapir og håndklæder fjernes fra dametoilettet
En frivillig tager håndklæde og klude med hjem til vask
Tjek at brugt service er vasket op, tørret af og stillet på plads
Køleskabet tømmes -Tjek også fryseren!
Mahjong Danmarks borde og spil og kasser med diverse stilles væk
Glas bæres ned i glascontainer
Skraldet bæres ned, og stativet sættes tilbage i køkkenet
Tjek at alle vinduer er lukket
En frivillig tager panten med
Lokalet aflåses
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