Spildkørsel
******************

Kontakt vedrørende Spild

Junior
Trop

Peter Larsen – 23 30 87 14
Lisbet Andersen – 50 50 16 36

2019 er fordelt mellem spejdere/forældre, og fremgår af
Spildkørsel indtil september 2018
”Spildkørsel – oversigt”.
Trop- og juniorspejderne er informeret om, at såfremt de er forhindret i at møde den
pågældende lørdag eller bliver forhindret i løbet af lørdag formiddag, skal de selv finde en
afløser. Samme er gældende for trops-forældre. (evt. ”bytninger” sendes pr. sms til Lisbet)
Kørekort skal på forlangende, forvises for Spildlop-repræsentant.

Tropsledelsens opgaver inden spildkørsel:
Mandag

Tropsledelsen sørger for påmindelse til tropsspejderen, der skal køre Spild om
lørdagen, at
- Tropsspejderen og dennes forælder, der skal køre Spild-bilen, møder kl. 12.00
hos Spild, Langagervej 15. Her vil den Spild-ansvarlig overdrage bilen.
Evt. ”bytninger”, der oplyses ved tropsmødet, mailes til den Spild-ansvarlig af Lisbet.

Fredag

Såfremt Chris Jensen-bil ikke er til rådighed, kontaktes tropsforælder om evt. at
medbringe bil inkl. trailer.

Opgaver for Spild-ansvarlige ved spildkørsel:
HUSK spejdertørklæde !!!
Lørdag
Bil fra Chris Jensen står på Spild-området, og nøglen udleveres af Mogens Uglebjerg,
Spild.
Kl. 12.00 hos Spildlopperne
- Spildlop-repræsentant (Uglebjerg) kontaktes for oplysning om specielle
afhentninger på ruterne.
- Spild-skilte sættes på bilen. Skiltene ligger i kørselsmapperne.
- kørselsmapper og sikkerhedsveste udleveres
- information om hvilke genstande, der ikke skal medtages samt udfyldelse af seddel
herom og kort over køreruter gennemgåes
Spildansvarlige forbliver på pladsen og møder
Kl. 12.15
- de fremmødte juniorer, der informeres om,
o hvorledes de hjælper med aflæsning af biler
o regler for ophold på pladsen. (ingen sodavand/kage før vi er færdige)
2018 09 11 - Spildkørsel

2017 09 18 - Spildkørsel

Spildlop-repræsentant (Uglebjerg) forespørges om kørsel fra Genbrugspladsen. Hvis
container på Genbrugspladsen skal tømmes, kører bilen efter færdiggørelse af ruterne,
til Genbrugspladsen for at tømme containeren – INDKØRSEL ad bagvejen. OBS !!! –
Hvis bilen fotograferes på Genbrugspladsen, kontaktes pladspersonalet for sletning af
foto (begrundelse: afhentning til Spild) Spildlop-repræsentant informeres om, at
fotografering har fundet sted.
Når vores ruter er færdige, og kørsel fra Genbrugspladsen
- spild-bilen fejes for evt. snavs
- kørselsmapper og spildskilte indsamles
- juniorspejdere bedes om at kontakte forældre for afhentning
- Spildlop-repræsentant (Uglebjerg) informeres om, at vi er færdige på alle ruter.
Herefter er der kaffe, sodavand og kage i køkkenet.
Spildansvarlige bliver på pladsen indtil alle juniorspejdere er afhentet.
Spildansvarlige sørger for:
- Bilen fra Chris Jensen parkeres på spildområdet, langs hegn ind mod Chris Jensen.
(skulle porten til Chris Jensen stå åben – parkeres bilen der). Nøglen lægges i
postkasse ud for Chris Jensen, Langagervej 13.
Mail til Lisbet (halian.lisbet.andersen@gmail.com) om spildkørslen (ris/ros,
fraværende o.l.)
Spildansvarlige afleverer senest i den efterfølgende uge kørselsmapperne til næste spildansvarlige.
Spørgsmål til ovennævnte – kontakt Lisbet, trop, 50 50 16 36
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Spildplads/genbrugsplads
tømning af container på genbrugspladsen.
Lørdag
Kl. 09:00 møder en klanspejder, en tropsspejder og tropsspejderens forælder ind hos
Spildlopmagerne, Langagervej.
Spildlopmagerne stiller deres ladbil til rådighed.
Repræsentant for Spildopmagerne informerer om retningslinier for afhentning på genbrugspladsen.
Når alle effekter foran og i containeren er afhentet, og effekterne er aflæsset på spildpladsen – efter
anvisning fra repræsentant fra Spildopmagerne – er lørdagens kørsel færdig. Kørslerne skal være
afsluttet senest kl. 11:00.
HUSK – nøgle til Spildopmagernes port – tages med hjem til brug ved søndagskørsel.
Spildopmager-repræsentant informerer om procedure for kørsel om søndagen.

Søndag
Kl. 09:00 møder mandskabet fra lørdag (en klanspejder, en tropsspejder og tropsspejderens
forælder) ind hos Spildlopmagerne, Langagervej – låser sig ind med den udleverede nøgle iht.
information modtaget om lørdagen.
Til genbrugspladsen køres i Spildopmagernes biler – 1 ladbil + 1 lukket bil m/anhænger.
Når flest mulige effekter fra genbrugspladsen er læsset på bilerne/i anhænger – parkeres bilerne på
Spildopmagernes plads iht. information modtaget om lørdagen.
Spildopmagernes plads forlades iht. information modtaget om lørdagen.
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