
  

 

Viborg den 22. april 2020 

FDF Overlund - Spildopmagerne 
 
Vejledning til forældre der hjælper hos Spildopmagerne 
 
Vi vil gerne sige tak for at du/i vil hjælpe med til at skaffe penge til FDF Overlund, og dermed bidrage 
endnu bedre aktiviteter for børn og unge i Overlund. 
 
Indsamling: 
Mødetid: lørdag kl. 9.45 (Indsamlingen begynder kl. 10.00 og fortsætter til man er færdig) 
Adresse: Klokkestøbervej 2 
Afslutning: Når de sidste indsamlingsbiler, er kørt igennem hallen og opsætning af sko er færdiggjort, er 
indsamlingen slut. Når FDF Overlund er færdig med den rute som kredsen er ansvarlig for, kan man godt 
være lidt færre på i skoboden. Her aftaler man med FDF-lederen, hvem der skal være i hallen inden de 
sidste biler er blevet tømt. FDF Overlund plejer at være færdige med kredsens Spildopmager rute senest 
kl. 14, hvor nogen af deltagerne som beskrevet kan tage hjem.  
Arbejdsopgaver:  
Når man kommer til Klokkerstøbervej 2, skal man henvende sig til en af lederne i FDF Overlund eller til 
en af forældrene i skoboden.  I skoboden skal arbejdet organiseres, så alle funktioner bliver planlagt: 

- Bilen fra HS-Byg skal bemandes så den kan komme ud på indsamlingsruten 
- Oprydning i skoboden. Det vil sige at smide de dårligste sko, kufferter og livremme ud der ikke er 

blevet solgt, så der er plads til dem der kommer ind fra dagens indsamling. Her kan man diskutere 
retningslinjer for, hvad der kan smides ud med FDF-lederen. 

- Aftale hvem der bliver i skoboden indtil indsamlingen er slut. Der skal kun være nogle enkelte fra 
FDF Overlund der bliver til de allersidste biler er ankommet. 

Ansvarlig for : 
Der er udpeget en forældre til at være ansvarlig for at hente indsamlingsbilen hos en medarbejder hos 
HS-Byg. Det er også denne forældre der kører indsamlingsbilen på hele ruten, og er desuden er ansvarlig 
for at aflevere bilen.  
Forplejning:  
Under indsamlingen er der sodavand, kaffe/te, sandwich og kage igennem hele indsamlingsperioden. 
Tidsregistrering:  
Husk at registre din tid du har arbejdet denne lørdag, inden du tager hjem. FDF Overlund får udbetalt 
overskuddet i forhold til de timer man har bruger på dette arbejde. 
Note: Det er forældre, ledere og de ældste børn der samler ind. Det kan være muligt at tage børn med, 
men de kan ikke indgå i tidsregistreringen.   
 
Salg: 
Mødetid: tirsdag kl. 18.40 (Kunderne kommer ind i Spildopmager hallen kl. 19.00)  
Adresse: Klokkestøbervej 2 
Afslutning: tirsdag kl. 20.30 
Arbejdsopgaver:  
Når man kommer til Klokkerstøbervej 2, skal man gå hen til skoboden. Der er altid mindst to forældre på 
i skoboden og derfor kan man henvende sig til den anden forældre. Opgaverne består i at: 

- Sælge sko, kufferter, bælter, rulleskøjter, skøjter 
Der ligger et prisforslag ligger på disken, men priserne kan altid forhandles. Man skal huske at pen-
gene går til vores egen forening, så det skal være en god forretning for begge parter. 

Man skal bruge den kittel, som alle sælgere bruger i Spildopmager hallen, så man ved hvem der er sæl-
ger og hvem der er kunde.  
Forplejning: Under indsamlingen er der kaffe/te der kan hentes i køkkenet. 
Tidsregistrering: Husk at registre din tid du har arbejdet denne tirsdag aften, inden du tager hjem. FDF 
Overlund får udbetalt overskuddet i forhold til de timer man har bruger på dette arbejde.  
Note: Det er forældre der står for at sælge effekter fra skoboden. Det kan være muligt at tage børn med, 
men de kan ikke indgå i tidsregistreringen. 


