ROSKILDE FESTIVAL 2017 – Det Spanske Madhus
Først skal der lyde en kæmpe tak, for at du vil stille op som frivillig for KFUM’s Boldklub Roskilde.
Uden den store indsats fra jer ca. 450 frivillige, ville det ikke være muligt, at deltage på Roskilde
Festival år efter år. Overskuddet fra festivalen har gennem mange år været en del af fundamentet i
udviklingen af KFUM’s Boldklub Roskilde. De seneste år har overskuddet bl.a. bidraget til etablering
af egen kunstgræsbane, udvidelse af klubhus, samt en stor satsning på ungdomsområdet, hvor
mange unge mennesker har fået støtte til udenlands stævner mm. Din hjælp på dette års festival er
med til, at KFUM ’s Boldklub Roskilde kan fortsætte det positive arbejde - så endnu en gang tak for
dit engagement.

Arbejdsopgaver/retningslinier: holdledere


Læs: Vær og Vide folderen: www.kfumfestival.dk/vide.pdf og Hygiejne
folderen: http://kfumfestival.dk/Hygiejnefoldermedarbejder.pdf



Mød op i ”din” bod 15 min. før vagtstart, og tjek om medarbejderne er ankommet. Meddel
hurtigst muligt Servicevagt lederen, hvis der er medarbejdere der er udeblevet.



Vagten overleveres fra foregående Holdleder.



De bod ansvarlige vil altid kunne kontaktes, hvis du er i tvivl om et eller andet.



Din opgave er at lede og fordele arbejdet, af de medarbejdere der er i boden. ”Udnævn”
gerne nogle hjælpere på de forskellige poster. Salg, Opvask, Madlavning, Oprydning mm.



Lad evt. medarbejderne skifte arbejdspladser, så arbejdet ikke bliver for ensformigt.



Tjekke temperatur i Køleskabe samt Køletrailer, og lav egen kontrol på Køleskabene.



Kontakten og samarbejdet med KFUM’s hygiejne ansvarlig-



Der vil ca. hver 2. time om dagen komme Økonomi folk og gøre kasserne op sammen med den
medarbejder der har ansvaret for kassen.



Ved problemer med Dankort forbindelsen eller Toilet osv. Kontakt da DIREKTE Roskilde
Festivalen. Se Nedenstående telefonnumre. Ved tvivl kontakt Servicevagtlederen.



INGEN alkohol under vagt.



Husk: Regelmæssig at vaske hænder, specielt selvfølgelig efter toiletbesøg.



Hold øje med antallet af varer, og kontakt Servicevagtlederen, hvis du skulle mangle varer
eller andre ting i Boden.



N) Besøg medarbejderområdet Boldts Bar på Apollo/Countdown efter endt vagt, og hyg
dig med dine bod-kollegaer og andre KFUM’ere over en billig genstand eller to 


Med håbet om en god festival 2017 - pas godt på dig selv og dine venner.
KFUM’s Festivalledelse.
Det Spanske Madhus 2017

