
Kære Spejder Forældre ! 

Så er det igen tid for ny Vagtplan som gælder for første halvdel af 2019 

efter en forthåbligt dejlig jul går vi nu igen snart mod lysere tider 

 

Vi skal ikke  have lukkevagter da der er overvågningsudstyr, så igen i år bliver der 

kun lørdagsvagter. VAGT lørdag fra kl 12 til 16  ,hvor der skal sættes afleverede 
ting og sager ind i hallen og presses pap.   

Porten skal igen låses kl 16 efter endt vagt. 

  

Sæt nu kryds i kalenderen og sørg for at få byttet vagt i god tid hvis I er forhindret 
på den tildelte tid og giv mig besked derom. 

      

  

DATO  :16 marts 2019   bemandes således : 

Vagt i Hallen fra kl 12 til kl 14  Vilje Thing   20676875/23762882 

   Asger Lidegård 97533002   

   

Vagt i Hallen fra kl 14 til kl 16  Anna Mikkelsen 60166933  

   Oskar Rytter  20752655/97533334 

 

DATO: 18 maj 2019  bemandes således: 

Vagt i Hallen fra kl 12 til kl 14   Adam,Oliver Sejerø 40168179 

   Phillip Mehlsen 40933652/96140099 
  

Vagt i Hallen fra kl 14 til kl 16  B, W,O  Møller  40439001 / 97514449 
  

   Axel Lidegaard  30702830 



  

      

 

   

På lørdagsvagten skulle  der gerne  være mindst 2 voksne tilstede hele tiden men 
er nogen gange ikke muligt . 

Og her er de andre forældre som man kan forsøge at bytte en vagt med hvis man 
er forhindret eller bliver syg  : 

Kristoffer Thomsen   26335795 

Mads Lund    40271654/41263166  

Christina Nysom   53303435/40710382 

 

Nøglen skal hentes på Plantagevej 9, Rønbjerg og afleveres der 
igen når man er færdig med sin vagt. 

vagt uge 1 til uge 30 2019 udføres af forældrene fra medlem/kontingentlisten pr oktober 2018 

vagt uge 31 til 52 2019 udføres af forældre fra medlem/kontingentlisten pr september 2019 

Stopper man til Spejder midt i en periode er det meningen at man stadig tager sin vagt da den er koblet 
sammen med kontingentet. Der kan selvfølgelig være forhold der gør at man ikke kan, der bedes man give 
mig besked ellers har jeg ikke en kinamands chance for at få vagterne besat !!! 

Er der spørgsmål vedr Spillop rettes de til Herdis 61747043. Er der spørgsmål vedr Spejder generelt rettes 
de til Lederne. 

I ønskes alle en god jul og et godt nytår med håbet om snarlig forår 

 Venlig hilsen og tak 

Grupperådet 

Herdis 

 


