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Aktivitetsudvalget. 
 

Aktivitetsudvalget refererer direkte til bestyrelsen via kassereren. 

Koordinatorerne – eller den/de der bemyndiges hertil - sikrer 

kommunikationen med bestyrelsen og de frivillige hjælpere såsom 

indkaldelser mv. 

 

Aktivitetsudvalgets koordinatorer: 

Inge Råby Pedersen 86410008 - 21498086 raaby@mail.dk 

Connie Mørch 86421900 - 22438619 con.moerch@gmail.com 

 

Aktivitetsudvalgets opgaver: 

Aktivitetsudvalget opgaver ændrer sig løbende p.t omfatter de: 

• Bemanding af Thor Vip Loungen (inkl. Sky-boksene) ifm. Randers 

FC’s hjemmekampe i Alka Superligaen (ca. 20 – 25 personer pr. 

gang), samt kontaktansvarlig overfor madleverandørerne og 

Randers FC. Endvidere ansvarlig for selve arbejdets afvikling. 

• Bemanding af Åbaren ifm. Randers Ugen i august (ca. 20 personer) 

• Bemanding (eller hjælp til bemanding) af øvrige arrangementer for 

Vorup FB Damefodboldafdeling. 
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• Arrangering af én årlig ”julefrokost” for aktivitetsudvalgets 

hjælpere i Thor VIP Loungen. 

 

Hvad kan du hjælpe med? 

• Aktivitetsudvalget har altid brug for flere frivillige i forbindelse med 

Thor VIP Lounge arrangementerne. Arbejdet består i borddækning, 

opfyldning af mad på buffetborde, afrydning af borde efter 

spisningen, kaffeskænkning, slutafrydning osv. Vagterne er opdelt i 

3 vagter (varighed ca. 2, 4 og 5 timer).  

• Aktivitetsudvalget har også brug for frivillige til bemanding af 

Åbaren i Randers Ugen i august måned. Arbejdet består i oplukning 

af øl, sodavand, breezere o.lign., samt salg af disse til kunderne. 

Efterfølgende oprydning i salgsteltet samt på pladsen. Varighed ca. 

8 timer 

• Andre ad hoc arbejder hvor tidsforbruget aftales på forhånd. Der 

har tidligere været tale om arbejde med pakning ved Derma Pharm, 

hjælpere ved Grøn Koncert, Swim Run arrangement samt diverse 

musiktelte i Randers Ugen (Country Teltet, Bryggerteltet m.fl). 

• Hvis du (træner, leder, spiller, forældre eller andre) bliver bekendt 

med nogle arbejdsopgaver der måske kan udføres af Vorup FB 

Damefodbolds frivillige hjælpere, bedes du rette henvendelse til én 

af aktivitetsudvalgets koordinatorer herom.  

• Kender du én eller flere personer som kunne tænkes at ville hjælpe 

med frivilligt arbejde i ét på forhånd aftalt tidsforbrug bedes du 

ligeledes kontakte en af aktivitetsudvalget koordinatorer. 

 

 

 


