
Praktisk hjælp til GF søges 
 
Vi søger 4 personer til at danne en gruppe,  
der vil stå for en række opgaver i forbindelse med  
generalforsamlingen d. 23. april  
i Rydevængets selskabslokaler.  
 
Det vil blive noteret som afholdelse af en arbejdsdag. 
 
Kontakt Claes på tlf. 88707246 mellem kl 8 og 16 
Eller på mail claesriis@gmail.com 
HURTIGST MULIGT 
 
Praktisk: Ud over lokale udgifter regner vi med ca. 100 kr. pr. person til mad og drikke. 
Der er sidste frist for tilmelding til morgenmad og frokost d. 16-4.   
Vi har lokalet allerede fra fredag d. 22-4  
 
 
Arbejdsgruppen skal sammen finde ude af at planlægge  
og lave følgende opgaver: 
 
 
Sørge for mad og drikke: 
 

• Bestilling af frokost til det antal deltagere som har tilmeldt sig MED forplejning.  
Vi kan fra Hørning få 3 stk. smørrebrød for 60 kr. LEVERET. Andre forslag kan drøftes. 

• Indkøb til morgenmad :købe rundstykker  (portions)smør, ost, kaffe og te-breve og 
sukker/fløde og servietter. Det sidste kan evt. købes dag(e) i forvejen. 

• Evt . kage til kaffen  
• Drikkevarer indkøbes eller afhentes ved Døde Duer og bringes over til lokalet og lægges 

på køl. 
 

Anretning 
• Ca kl 8 på dagen: der skal brygges kaffe, anrettes fade med rundstykker, pålæg m.m. så 

det er klar til åbningen kl. 9.00 
• Før frokost skal der anrettes smørrebrød.. 
• Vælges der inden for budgettet at traktere med kage, så skal der være kaffe, tallerkener 

og kopper klar. 
 
Opstilling og oprydning:  
 

• Fredag : Opstilling af borde og stole og service stilles klar på et bord 
• Hygge? – Duge blomster borddækning? 
• Efter generalforsamlingen står gruppen for rengøringen, opvask (kan dog startes efter 

spisningen) og oprydning af borde og stole m.m..  
Der plejer dog at være mange villige hænder til at hjælpe med at få det hurtigt 
overstået, men der en ingen garanti for den hjælp 

 
 
 
Der kan være flere småopgaver ud over de der er nævnt her 
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