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Rengøring
Hver enkelt forening sørger selv for, at toiletpapir, håndsæbe, håndklæder, køkkenrulle,
opvaskemiddel, viskestykker og karklude samt håndsprit er til rådighed, når de bruger huset.
Hver enkelt forening skal, inden de går fra huset efter brug, sørge for at












feje gulvene,
vaske gulvene efter beskidt fodtøj eller andet, der har gjort gulvene ekstra beskidte.
tørre borde af,
tømme skraldespande og sætte nye poser i,
skraldesækken i værkstedet skal tømmes, hvis man har brugt den til madaffald,
mademballage, vådt affald og lignende - ellers tømmes den efter behov,
hænge brugte og våde viskestykker/klude op på de dertil indrettede tørrestænger i
værkstedet (ikke rundt om i køkkenet) eller på eget depot.
fjerne glemte ting/tøj fra fællesarealerne og videregive dem til de rette ejere,
skrue varmen ned på 1
sikre, at samtlige vinduer er lukkede og haspede,
sikre, at samtlige døre er låste,
sikre, at lyset er slukket dér, hvor det ikke slukker af sig selv.

De sidste 3 punkter gælder også de rum, man ikke har været i.
OBS! Vi skal alle være særligt opmærksomme på, at døren i værkstedet og vinduet i badeværelset
er lukket og låst samt at lyset er slukket.
Har man overnattet i huset gælder ovenstående + gulvvask for de rum, der er benyttet.
Hver enkelt forening har ansvaret for, at egne rum er ryddelige og at gulvet er fritlagt, således
andre har mulighed for at benytte borde og bænke/stole, samt at rengøringen kan vaske gulv.
De grønne pigespejdere har den øvrige rengøring. Dvs. der bliver vasket gulv/støvsuget ca. hver
14. dag i alle tilgængelige rum, såfremt gulvet er frit, og der bliver gjort rent på badeværelserne og
i køkkenet. Paneler, vindueskarme, døre og vinduer bliver gjort rene efter behov, mindst en gang
om året.
Vasketøjskurven i værkstedet tilhører FDF, som sørger for at tømme den og få indholdet vasket
jævnligt.
Brug af huset
Foreningerne har spejderhuset fast til rådighed følgende dage:






mandag - FDF
ca. hver anden tirsdag – Elysion (bookes via kalenderen)
onsdag - De grønne pigespejdere
torsdag Elysion
ca. hver anden søndag – De grønne pigespejdere/KFUM-spejderne (bookes via kalenderen)

De andre dage/tidspunkter bookes via kalenderen i køkkenet og suppleres evt. med besked i
Messenger til de andre foreninger i huset.
Man kan bruge huset til møder indenfor egen forening/eget korps eller til tværkorpslige møder,
men der skal være én fra egen gruppe til stede.
Huset må ikke bruges til private arrangementer, heller ikke selv om man er medlem hos én af
foreningerne i huset.
Andre, der vil låne huset, skal søge kommunen om lov, som i givet fald sørger for en nøgle, som
kun passer til hoveddørene.
Sendt til deltagere fra FDF, Elysion og DGP på messenger efter on-line Hus-møde d. 24. januar 2022
Kopi sendt til Glenn
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