KJØKENOPPGÅVER – TYSD. + TORSD. + HELGAVAKT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Nøkkel til skihytta inng. kjøkendør : Lever til neste mann på lista.
Opningstider : tirsd og torsd 18.00-20.00 , lørd /sønd 11.00 - 15.00.
Vekslepengeskrinet finn du på tilvist plass.
Lås opp inn til salen – Nøkkel inn til lageret heng over kioskluka.
Lås opp grillhytta- stor nøkkel over kioskluka.( Berre ved behov )
Ta med bakverk som de sel i hytta.
Lag pannekakerøra - alt du treng til den + oppskrift finn du på kjøkkenet.
Steik pannekaker etter behov!!
Kok kaffi og vatn – til varm saft og kakao.
Prisliste heng på kjøken og oppslagstavla ved luka.
Skjekk alle toalett og fyll på med papir etter behov. (toalettpapir og
tørkepapir inne på lageret).
Reingjer kjøkenet og bada. Vask over alle bord og golv etter endt økt.
Tel opp kassen - før beløpet (minus vekslepeng) inn i protokollen og
skriv under.
Set skrinet m. vekslepengar på plass, set pengane inn på konto
3730.07.31946 og legg kvittering i plastlomme i skrinet for innskudd, og
evnt .varekjøp.
Lås grillhytta og heng nøkkelen på plass.
Slå av lys i stova, lås døra inn til kjøkenet.
Ta med bos og set det i "bos-bua" nede ved gamle hoppbakken på
høgre sida -på veg heim rett før du kjem til garden Haug.
Vask alle skitne kluter og opppvashankle og lever til nestemann på
lista/skihytta.

TAKK FOR INNSATSEN !
Il Jotun – skigruppa

NB!



Tysdagar er det pannekaker evt. bakverk
Torsdagar er det same som tysdagar.



Laurd. og sønd. pannekaker + bakverk.

NB !



Lag pannekakerøra torsdag som står klar
til laurdag 

Me handlar på COOP



Søndag ‐lag pannekakerøra til neste
mann på dugnadslista – klar til tysdagen

Du har ansvar for å sjekke beholdninga –
kva trengst å kjøpast inn..? – lag
innkjøpsliste til neste mann på
dugnadslista.

Kreditt nr. 451253
Ta med dette nr. når de
skal handle inn til skihytta



