Retningslinjer ved brug/leje af lokaler på Center Møllegården
Lokaler kan bookes på følgende måde:
Via mail på en af nedenstående mailadresser eller via pronestor (for interne brugere)
haje@skivekommune.dk , biny@skivekommune.dk , leby@skivekommune.dk
Ved booking oplyses dato, klokkeslæt til og fra, antal personer samt titel på mødet (kommer på info skærm)
Foreningens navn og kontaktperson samt telefonnummer.
Møllegården forbeholder sig ret til at om-rokere på lokalerne. Tjek derfor altid infoskærm ved ankomst.
Ved leje af lokalet er man velkommen til at ændre på bordopstillingen. Når lokalet forlades skal borde/stole
føres tilbage til udgangsposition. Se fotoopslag i lokalet.
I kursuslokale 1 er der projektor og lærred, samt mikrofon head set. Der er plads til 40-50 personer.
I kursuslokale 2 er der lærred. Der er plads til 40-50 personer
Kursuslokale 1+2 kan lægges sammen og herved indeholde ca. 100 personer
I mødelokale 20 er der projektor, hvor væggen bruges som lærred. Her er der plads til 20 personer.
I mødelokale 18 er der plads til 18 personer
I mødelokale 16 er der plads til 16 personer
I mødelokale 8 er der plads til 8 personer
Der kan benyttes elevatorer til vores mødelokaler på balkonen.
Der er mulighed for at låne bærbar projektor. Denne skal dog bookes i forvejen
Lokalerne skal efterlades pænt og ryddeligt og vinduerne skal lukkes
I stueetagen forefindes der fejekost, klude og spand ved talerstolen nær rengøringsrummet og flygel.
Ønskes der forplejning, kontakt Møllegårdens køkken/cafe på mail: bkje@skivekommune.dk eller telefon:
9915 7408 i åbningstiden mandag til torsdag kl. 9-15 fredag kl. 9-14.30
DET ER IKKE TILLADT SELV AT MEDBRINGE FORPLEJNING MED I CAFEENS ÅBNINGSTIDER
Interne brugere: kontakt køkkenpersonalet ved tapning af kaffe/the/vand
Ved brug af porcelæn udenfor åbningstiderne, afregnes leje af dette i cafeen.
Leje af service:

Frokost eller middag
Kaffekop/underkop/desserttallerken
Inkl. glas og bestik

BETALING KAN SKE MED DANKORT/KOMMUNEKORT

10,00 kr.
5,00 kr.

