Kære forældre i BMS Herlev
Der er meget stor begejstring for at klubbens spiseaftener om tirsdagen, som er for
medlemmer og familie, så den tradition fortsætter vi med, i den kommende sæson ☺.
Madorganisering, samt åbning af klubberen om tirsdagen , skal ”rulle” på skift blandt
holdene. På den måde får alle hold ansvar for spiseaften ca. 2-3 gange på en hel sæson,
og det er ikke meget, når man er mange om det ☺.
Erfaringen mht. maden fra sidste sæson er, at det er nemmest at lave/servere pasta og
kødsauce (oksekød) - det er et hit blandt de unge, og det er nemt at lave i forhold til
mange spisende ”gæster”. Dog har der været meget varieret mad sidste sæson, hvilket
har været fantastisk. Man beslutter i forældregruppen på det respektive hold, hvad man
laver af mad og hvordan det skal organiseres – Det vil være bedst/nemmest hvis hvert
hold får en ”madholdleder”, så kan vedkommende styre det, så der ikke bliver for mange
kokke. Et forslag kan være, at madholdlederen skriver til holdets forældre på mail eller FB
et par uger inden madvagten, så alle er informeret.
Tilmelding til disse spiseaftener foregår via Doodle:
https://doodle.com/poll/h7v49vhiv8g5xdk9 - hvis der er spørgsmål er du/I velkomne til at
kontakte Nanna på 61 69 97 67.
Jer som er madansvarlige den kommende tirsdag, skal derfor kontakte Nanna søndag
aften, for at få jer et overblik over, hvor mange der har tilmeldt sig. Ud fra det antal kan
man beslutte om der skal være 3 el. 4 forældre, som tilbereder kødsauce eller lign.
hjemmefra, samt hvor meget pasta der skal købes ind. Vi har indtil nu beregnet
ca.80-100 gr. pasta pr person (omkring 9-10 poser - så er man sikker) og ca.100gr kød pr.
person (omkring 9-10 kg. pr. gang).
De første spisende ”gæster” plejer at komme omkring kl.17.15 og så kommer de ellers
på skift frem til ca. kl. 20.00. Dvs. at man (de ansvarlige for den pågældende dag)
kommer omkring kl.16.00 og åbner klubberen, hvor man laver kaffe, tænder
toastmaskinen og gør bordet indbydende, og de øvrige ting der kan købes i klubberen
sættes frem.

Man kan samtidig koge pasta og varme kødsaucen. De spisende ”gæster” kan betale på
MobilePay når de kommer, ellers er det kontant – gerne med det samme ☺
Alt det der købes ind bliver betalt af klubben – I skal bare sørge for at medbringe
kvitteringer.
De andre ting som sælges i klubberen: toast, kaffe, sodavand, juice mm. sørger
Nanna, Marlene eller Kristina for at købe ind.
Kontakt endelig Nanna på nannamitrovic@hotmail.com eller på 61 69 97 67 hvis der
mangler noget, så vil hun sørge for at det bliver ordnet.
Åbning af klubberen tirsdag (spisning) ca.kl.16.00 – ca. kl.20.00.
•

Pris for børn (til og med U-12) 20kr.

•

Pris for voksne (fra U-14) 30 kr.

Man er også velkommen til at medbringe hjemmebag som kan sælges i klubberen.

Vi håber, at alle vil bakke op om dette, da det er vigtigt for vores
klub/børn, at de kan komme et sted (uden en kurv), hvor de kan hygge
sig og være sociale.

Mange hilsner fra bestyrelsen i BMS Herlev

