DETTE GJØR VERTSKAPET - 2021
Når vakta begynner.
Oppgaver
Vert åpner og lukker klubbhuset i henhold til åpningstider.
Lørdag kl. 12:00-16:00 og søndag kl. 12:00-16:00.
Vert skal være tilgjengelig i nærheten av klubbhuset i angitt tidsrom. Vakt bruker gul vest,
slik at ingen er i tvil om hvem som er vakt.
Sjekke tørkepapir såpe og toalettpapir på begge WC
Fylle opp kjøleskap med nødvendig drikke
Gi beskjed til leder/husvert hvis det mangler noe (90 10 87 46)

Utført

Underveis i vakta.
Steke vaffler. I år bruker vi kvitost og brunost i stedet for syltetøy. Innpakket i plastfolie.
Alle som har vakt, har med seg vaffelrøre.
Rydde
Klippe gras og holde det ryddig rundt klubbhuset og parkeringsplass
Sjekke bagtags på spillere (medlemmer)
Sjekke gjestespillere for betalt greenfee
Varme drikker selges fra kaffemaskin. Fyll etter med kaffe og sjokolade.

Når vakta er ferdig.
Vaske og rydde på kjøkken og oppholdsrom
Sjekke tørkepapir såpe og toalettpapir på begge WC
Tømme ‘kleskurven’ for tomflasker/bokser og legge i sekken på kontoret
Vaske gulv på WC og oppholdsrom
Tømme avfallsdunker og ta med til søppelkontainere
Gjøre opp kassa og skrive kassaoppgjør

Veiledning for bruk av kasseapparat og kortterminal ligger ved siden av kassen.
Betaling via Vipps slåes ikke inn på kassen.
Det er ikke mulig med uttak på vår kortterminal.
Leder har mobil: 40 39 00 00

NB! Medlemskap skal betales i banken via faktura/giro – skal ikke slåes inn på kassa i klubbhuset. Noter
navn, telefon og mail (beskjed kan sendes kasserer på tlf: 99 39 84 96) slik at de kan motta giro fra oss
hvis de ikke har fått faktura tidligere.

Prøv å unngå kontanter i år grunnet viruset.
Kassen skal gjøres opp på søndag.

GOD VAKT!
Dato:___________ Signatur:_____________________
Legg arket i hylla til kasserer på kontoret.

Frosta Golfklubb, Korsnesvegen 19, 7633 Frosta

