
MEDARBEJDER MØDE
ROSKILDE FESTIVAL 2017

Velkommen



DAGSORDEN 7/3-2017

• KFUM på RF 2017 / DSM & Dixie Burger 

• Det Spanske Madhus

• Holdleder

• Medarbejder fordele

• Dixie burger

• Evt. / spørgsmål



KFUM PÅ RF 2017
• Roskilde Festival 2017 er i perioden 24. juni til 1. juli 

• I år har Spanske Madboder og Dixie Burger indgået et samarbejde 
under en samlet ”KFUM-hat”

• Apollo / Countdown & Agora J

• Arbejdstiden er typisk 30-32 timer fordelt på tre vagter

• DSM: 18 holdledere - Dixie: 12 holdleder

• ”Andre” medarbejdere, DSM: som 2017 – Dixie: ca.100.
Produktion – Varemodtagelse – Kasse/økonomi – Nattevagter

• www.kfumfestival.dk/Festival/ - www.dixieburger.dk/tilmeld.html

http://www.kfumfestival.dk/Festival/
http://www.dixieburger.dk/tilmeld.html




DET SPANSKE MADHUS
• 2013 var året hvor KFUM's Boldklub Roskilde etablerede madboden Det Spanske Madhus. 

Siden 2013 hvor vi startede madboden i Apollo området, blev succesen fulgt op med 2 
madhuse mere, nemlig på Indre Plads/Handelsøen og senest i området Agora J.

I 2017 er vi at finde i Apollo/Count Down og Agora J

• Produkter:
Risretter i 3 varianter. *) 1 grund ret Vegetar. Kylling eller Fisk 
2 nye retter
Morgenbrød og tilbehør
Æg og bacon
Mindre kiosk sortiment: Chips, slik og minimale fornødenheder.
Drikkevarer: Kaffe/the, øl(ds), sodavand, juice, vin.

Produktion og råvarer:
Som i 2016. SÅ INGEN RÅVARE produktion i de enkelte boder. Dette leveres direkte til 
boderne.

• Kasseterminaler:
Faste taster og scanner
Kasse support



HOLDLEDERE
*) Mød op i ”din” bod 15 min. før vagtstart, og tjek om medarbejderne er ankommet. Meddel hurtigst 

muligt Servicevagtlederen, hvis der er medarbejdere der er udeblevet.

*) Bodansvarlig, vil opstarte alle nye hold og supporterer holdledere, således at disse er ”klædt” på.

*) Beskrivelser på alle funktioner findes i boderne, men vil også blive tilsendt primo maj/juni

*) Vagten overleveres fra foregående Holdleder.

*) Den 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. Vores hygiejne 
ansvarlige, vil være behjælpelig med samme.

*) Der vil ca. hver 2. time om dagen komme Økonomi folk og gøre kasserne op sammen med den 
medarbejder der har ansvaret for kassen.  (kontantfrit RF2017)

*) Hold øje med antallet af varer, og kontakt Servicevagtlederen, hvis du skulle mangle varer eller andet i 
Boden. Servicevagtleder, vil være behjælpelig.

*) HUSK, der vil altid være mulighed for hjælp via bodansvarlige og/eller servicevagtledere



*) Eget bagområde ifb., med boderne

*) 1x portion Risret + medarbejder vand (alm. vand på flaske eller saft )når du er på vagt.

*) Mulighed for medarbejder camping. Separat stille område.

*) Medarbejder wc.

*) T-shirt og arbejdstøj (arbejdsbrug). 

*) DSM/KFUM T-shirt til alle medarbejdere. 

*) Adgang til KFUM’s egen festivals bar Boldt, via KFUM armbånd:
Drikkevare billetter.
Special grill arr: pattegris, oksekød, pølser, kartoffelsalat og diverse tilbehør.
Mødested for mange. Før/efter koncert, eller hvis man bare er blevet væk (børn).
Drinks, vin, øl/vand og meget andet til favorable priser. 

FORDELE



DiXIE BURGER ER KFUM´s BOD på RF17

Tilmeld dig på www.dixieburger.dk
VI HAR BRUG FOR DIG OG DINE VENNER

DU MODTAGER FESTIVAL-ARMBÅND OG EN LANG RÆKKE PERSONALE GODER



Tilmeld dig allerede i dag hos Lilian!

15/3 åbner vores tilmelding officielt på 

www.kfumfestival.dk/Festival/
Opfordre dine venner, arbejdskollegaer, familie osv., til at deltage

TILMELDING

http://www.kfumfestival.dk/Festival/


EVT.

Spørgsmål



HUSK

http://kfumfestival.dk/

http://kfumfestival.dk/

