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Instruks til ansvarlige indsamlingsleder ved spildopmagerindsamling 

 

Ansvarlig leder findes på vagtplanen på hjemmesiden. 

 

Inden indsamlingen 

 Læs info-folderen, som findes på hjemmesiden 

 Lav aftale med Line ang. lån af to biler og afhentning af disse + bilnøgler 

 Aftal med de to chauffører, hvem der henter hvilken bil 

 Mind folk om, at de er på vagtplanen  

 Bente printer info-foldere til dem, der er på vagtplanen. De deles ud af ansvarlig leder 

 Skaf evt. ekstra bemanding, hvis det er nødvendigt 

 

På indsamlingsdagen 

 Mød op i Spildopmagerhallen i god tid, senest kl. 09.45 

 Det er en god idé at samle kredsens indsamlere til fælles info og så alle ved hvem hinanden er 

 Fordel kredsens folk til de to indsamlingsruter og til hjælp i hallen 

 To biler med hver en chauffør og to hjælpere samt to hjælpere til at tømme biler (ikke kun vores 

egne biler, men alle der kommer ind) og gå til hånde i hallen. Man kan bare bytte i løbet af dagen 

 Vis nye folk rundt i hallen, så de ved, hvor indsamlede effekter skal afleveres, hvor der er toilet og 

hvor man kan få mad og drikke 

 Hjælp chauffører med at afhente info, rutekort og skilte til bilerne i info-buret, hvis ikke det er 

erfarne chauffører. 

 Chauffører oplyser mobilnummer i info-buret, så de kan kontaktes i løbet af dagen 

 Chauffører kontakter spildopmagerhallen (den der sidder i buret), hvis der er brug for hjælp ude på 

ruten. 

 Chauffører meddeler i infoburet, når man har nogenlunde styr på, hvor mange køreture, der 

mangler (og ja, det kan være svært at vurdere, om der pludselig står en kummefryser og andre 

store ting) 

 Kredsens to chauffører taler sammen og hjælper hinanden færdig med ruter, hvis nødvendigt. 

 Alle bliver til indsamlingerne på begge ruter er færdige og bilerne er tømt og rengjorte 

 Udfyld arbejdsseddel (den ligger i dueslaget ved indgangsdøren) og udpeg en ansvarlig, der kan 

afslutte udfyldelsen og aflevere sedlen, når indsamlingerne er slut, hvis du ikke er der hele dagen 

selv 

 Giv besked til Bente, hvis der har været ændringer i bemandingsplanen 

 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Jan 


