Fællesspisningerne – overordnede rammer.
Madholdet bestemmer selv menu og fastsætter en kuvertpris, der sikrer, at fællesspisningen ikke
giver underskud.
Børn under 12 år er gratis
Det enkelte madhold bestemmer selv, om det skal være muligt at betale med mobilepay.
Tilmeldingssedlen hænges op onsdag og tages ned søndag i ugen før fællesspisningen. Sedlen
påføres pris og evt. menu. Der bør også være et tlf.nr. hvortil man kan melde afbud, hvis man får
forfald, efter at sedlen er taget ned. Melder man afbud efter søndag, betales 50 kr. ved næste
fællesspisning.
Hvis man ikke kan deltage men alligevel ønsker at få maden, kan man komme og hente, når
maden er serveret.
En fra madholdet samler alle bestillinger, og afleverer en seddel i Brugsen – på kød senest mandag
kl. 10 – på øvrige varer senest tirsdag kl. 10.
Bestillingerne bør være så præcise som muligt – eks. skal der stå, om varerne skal være af et
bestemt mærke, eller om varerne skal være økologiske.
Brugsen pakker de bestilte varer i kasser med navn på bestillerne. I hver kasse ligger en bon på
kassens indhold. Bonen skal gemmes og leveres tilbage med evt. returvarer. Kasserne kan hentes
torsdag efter kl. 12, hvis der ikke er lavet anden aftale med Brugsen.
Bestilte drikkevarer hentes fredag, og Brugsen lægger en seddel med de aktuelle kostpriser ved.
Aflevering af emballage og returvarer kan gøres lørdag, men der kan først afregnes med Brugsen
mandag efter kl. 12, hvis ikke der er lavet en konkret aftale med Tomas Ejlersen.
Madholdet gør kassen op og:
- betaler regningen i Brugsen.
- efterlader 700 kr. i kassen
- afleverer/overfører 475 kr. til rengøring + evt. overskud til Bytingets kasserer Lillan Garby.
I bogen noteres, hvem der var på madholdet, menuen, antal deltagere + evt. andet, der kan
komme de næste madhold til gavn. Bogen og kassen afleveres til næste madhold
Og så siger vi tak for mad!

Ovenstående rammer er drøftet på Bytingets årsmøde 2018

