Vedrørende køkkenrenovering i Seniorhuset I.P. Schmidt jan – feb. 2019

Kære foreninger og øvrige faste brugere af Seniorhuset I. P. Schmidt
I forbindelse med den forestående renovering af ventilationsanlægget i produktionskøkkenet sendte vi Jer en
orienterende mail d. 1. oktober 2018. Heraf fremgik det, at caféen i hele renoveringsperioden ikke vil være i
stand til at servicere vores faste grupper i huset, og at medbragt mad fortsat ikke var tilladt. Samtidig beskrev
vi, at vi ville oprette en midlertidig café i foredragslokale A+B, hvor det ville være muligt at købe kolde
drikkevarer samt kaffe, the og sødt.
Både personale og Centerbestyrelse vil gerne takke for den positive tilgang og store forståelse for
renoveringsperioden, som vi har oplevet blandt huset mange brugere. Imidlertid er der også brugere, som har
udtrykt bekymring for afvikling af deres aktiviteter uden anden forplejning end drikkevarer. Disse har
henvendt sig med et ønske om at medtage madvarer til eget brug. Denne bekymring har Centerbestyrelsen
taget til efterretning og drøftet på det seneste Centerbestyrelsesmøde d. 25. oktober 2018.
På baggrund af drøftelserne har Centerbestyrelsen besluttet at imødekomme henvendelserne på følgende
måde:

I den periode, hvor caféen er lukket, kan foreningerne medbringe blødt brød eller lignende færdige
produkter til deres arrangementer. Frivillige og brugere må indtage madpakker i forbindelse med deres
aktiviteter.


Brødet skæres ud af brugerne selv i det lokale, som de skal være i.



Paptallerkener og -krus indkøbes og medbringes af foreningen selv.



Foreningen skal selv rydde op, feje og tørre af i lokalet



Foreningen skal selv bortskaffe affaldet (papservicen)


Træningskøkkenet skal bruges af caféen i forbindelse med den lille café i foredragssalen foreningerne
kan derfor ikke anvende træningskøkkenet.
Drikkevarer skal fortsat købes åbningstiden kl. 10 - 14 i den midlertidige café eller i vores kaffeautomat på 1.
sal, der er åben hele døgnet.
Ordningen gælder kun til caféen åbner igen - Herefter træder den gældende ordning, hvor al
forplejning skal købes i caféen, i kraft igen.
På vegne af Centerbestyrelsen
Sussie Enghøj Bruun
Aktivitetsleder

