Benyttelse af køkkenhjælpen til gildearrangementer i gildehuset.
Britta Højriis er ansvarlig for gildernes køkkenhjælp.
Britta Højriis SKAL kontaktes i god tid forud for alle gildearrangementer, om hvor meget man vil
gøre brug af køkkenhjælp, og eller man ikke skal bruge hjælp til denne aften.
Der er 5 timer til rådighed til hvert arrangement.
Rådighedstiden er tilknyttet de enkelte arrangementer og kan ikke flyttes til andre, eller spares op til
senere brug
Da vi normalt slutter ca. kl. 23 er køkkenhjælpen til rådighed fra kl. 1830 til 2330
hvis tidspunktet for arrangementet flyttes kan dette aftales med køkkenhjælpen,
men køkkenhjælpen skal altid slutte med at afregne og lukke køkkenet.
Det som indgår i rådighedstiden er følgende
Anrette og at klargøring til servering.
Sætte vin og snaps frem efter ønsker.
Vaske op og rydde køkkenet.
Afregne for drikkevare, med gildet over for stadsgildet.
Rengøring af køkken, ovn, kogeplader og vaske gulv.
Husk at lave en klar aftale med køkkenhjælpen inden arrangementet afholdes, så er der ingen
diskussion efterfølgende, en af følgende forslag kan bruges,
Hvis vi selv handler ind og selv laver maden, skal der aftales med køkkenhjælpen hvor meget
denne kan og skal nå af forberedelserne i den tid der er til rådighed.
Hvis vi selv handler ind, og køkkenhjælpen skal tilberede maden skal der aftales tidsforbrug, ud
over rådighedstiden, dette tidsforbrug afregnes direkte til gildet.
Hvis køkkenhjælpen skal handle ind og lave maden, kan der aftales en kuvertpris, som afregnes
til gildet.
Eller der kan aftales at der handles ind for regning og hvor meget tid der skal bruges ud over
rådighedstiden, indkøb og ekstra arbejdstid afregnes direkte til gildet.
Honorar for tid ud over rådighedstiden afregnes med kr. 150,- pr time
Den arrangerende gruppe sørger for at hente øl og vand op fra kælderen.
Og efter køkkenhjælpens optælling at bære tom emballage i kælderen og tomme vinflasker i
flaskecontaineren.
Der skal ved afslutning stå mindst 1 kasse øl og 1 kasse vand i køkkenet og 2 kasser øl og 1
kasse vand i køleskabet.
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