Koordinator for HBK til Horsens Kræmmermarked 2017
HBK har fra 2016 og 5 år frem, mulighed for hvert år at sikre klubben en forventet indtægt på ca. 50.000 kr.
for udførelse af arbejdsopgaver til Horsens Kræmmermarked, til stor gavn for klubbens medlemmer.
Som koordinator for HBK’s opgaver til Horsens Kræmmermarked 2017 skal du overordnet sikre, at klubben
kan stille med det nødvendige antal hjælpere til Horsens kræmmermarkedet uge 30 – primært
weekendenden i uge 30. Opgavens udførelse vil ske i samarbejder med Hans Madsen fra bestyrelsen, som
har mange års erfaring med deltagelse i Horsens Kræmmermarked.
Opgaven går ud på at skaffe ca. 20-30 hjælpere over 18 år til følgende opgaver:





Onsdag den 26. juli kl. 09.00 – 13.00: 1 person til opsætning af pladsen



Søndag den 30. juli kl. 08.00 – 16.00: 8 personer til salg af entrébilletter ved indgang samt 1 person
som vagt ved kræmmerindgang samt 1 person som Boss (Boss skal være ledig til div. evt.
udlevering af penge til pengeafhenterne)
Søndag den 30. juli kl. ca. 18.00 – ca. 20.00: 3 personer til oprydning af div. ting
Mandag den 31. juli kl. 08.00 – ca. 12.00: 3 personer til oprydning af pladsen.




Fredag den 28. juli kl. 18.00 – ca. 23.00: 4 personer til div. ved bankospil
Lørdag den 29. juli kl. 07.00 – 17.00: 9 personer til salg af entrébilletter ved indgang samt 1 person
som vagt ved kræmmerindgang samt 1 person som Boss (Boss skal være ledig til div. evt.
udlevering af penge til pengeafhenterne)

Der er gratis mad / drikke og t-shirts til alle hjælperne.
Forventet tidsforbrug
Du skal gerne være til rådighed i weekenden for kræmmermarkedet den 29. og 30. juli. Derudover
afhænger tidsforbruget af hvor hurtig der kan skaffes hjælpere til opgaverne. Husk at du som koordinator
ikke nødvendigvis selv skal fremskaffe alle medhjælperne, da du er velkommen til at uddelegere nogle af
”headhunteropgaverne”.
Udbytte:
Du får mulighed for godt samvær med andre af klubbens medlemmer, og du er med til at sikre HBK en
væsentlig indtægt som er med til at sikre klubben gode økonomiske rammer, til gavn for alle klubbens
medlemmer.
Kontakt:
Har du spørgsmål til ovennævnte, eller brænder du allerede for at komme i gang, så kontakt Hans Madsen
på tlf. 40 16 73 42 eller hans@hans-madsen.dk
14. januar 2017

