Hvem er
jeg?
Anette Dal Hansen, 39 år gammel og mor til 2 børn.
Jeg er en ledertype jeg har et stort drive og et stort
engagement for det jeg kaster mig over. Hvis ikke jeg
tror på projektet så kan jeg lige så godt lade være…
Har arbejdet i servicebranchen hele mit liv og brænder
for at yde en god service og at skabe glæde omkring
mig.

Erhvervserfaring:
Efter jeg blev student var jeg ude som Guide i 2 år.
Derefter tog jeg uddannelsen serviceøkonom fra Lyngby
Erhvervsakademi. Samtidig arbejdede jeg som tjener i en
del år.
Da jeg flyttede til Fyn blev jeg Receptionschef på et hotel
i 5 år.
Salgskonsulent for Radisson m fokus på salg af
konferencer. Mødebooker i et call center, imens tog jeg
kostvejleder og instruktøruddannelsen. Blev Centerleder i
FW i 4 år. Nu Ubberud Kultur & Bevægelseshus.

Hvorfor ubberud
kultur &
bevægelseshus?
• Muligheder for selvudvikling samt en ny udfordring
• Mulighed for at skabe mere liv i faciliteten, herunder
cafésalg, aktivitet/bookinger i hallen, aktivitet i
kulturzonen, mht. Udlejning til private
arrangementer, konferencer, yoga,
seniorgymnastik, foredrag, koncerter, bisættelser,
børnefødselsdage o.l.
• Mulighed for at skabe en endnu større bevidsthed
omkring “kulturhuset” hos borgerne i Ubberud og
omegn og ikke kun I idrætsforeningen som klubhus.

Opstart under corona hvordan
gør man det?
Rengøringsmaskiner og produkter, varelager,
og bestilling, opmåling af vand/el/varme,
oprydning, udsmidning. Finde ud af hvad kan
lade sig gøre i Ubberud? Hvad er der brug for
af personale og hvordan griber jeg det an.

Hvem er med i diverse foreninger,
idrætsforeningen, aktivitetsudvalget,
bestyrelsen, forretningsudvalget osv.
hvordan er der allerede nu booket op og hvad
skal afprøves? Puls & Styrke udendørs fra
marts mdr.

Hvad kunne jeg starte med som
var håndgribeligt?

Dagens Ret, hjemmebagt kage,
slik og frugt

Nye tiltag i September
2. Uge i sep. Startede
vi op med Dagens ret
3 gange om ugen.
Hver lørdag skriver vi
ugens retter på vores
facebookside og så
blev der fra dag ét,
hentet ”take away”
samt spist i kulturhuset
 Ud med skiltet og
ellers markedsføring
på facebookgruppen.

Rengøringsplaner
Tidspunkt

Hvad skal der laves

Udført af

08.00

Gå en runde, støvsug og vask gulv i begge omklædningsrum, toiletter
rengøres grundigt, skraldespande tømmes, så der er klar til skolen.

ADH

08.30

I gang med forberedelse i køkkenet, bag boller/flutes eller en kage,
klargør skolemad samt til aftenens mad, såfremt noget skal laves klar fra
morgenstunden.

ADH

12.30

Ryd op i køkkenet og rengør cafeen efter skolemad

13.30

Støvsug og vask gulve i kulturzonen og klargør til aftenens arrangement
(yoga/foredrag o.l.

ADH

14.30

Rengør klubhus

ADH

15.30

Fej og vask gulvet i hallen

ADH

16.00

Gå en runde og rengør alle toiletter og omklædningsrum

DJ

16.30

Lav aftensmaden klar til 17..30

DJ

Inden 22

Gå runder, tøm skraldespande, fyld op med papir, tjek evt.
rengøringslisten for flere punkter

DJ

Cafeområde blev frisket op ny sofa,
kunst på væggene

Jeg har fået ansat 2
over 18 år som kan
stå her alene I ferier
ved sygdom osv. Og
har nu også fået
ansat 5 unge på 1516 år. Nu er vi 9
ansatte. Vi er holdet
der skal sætte
rammerne.

