Kære Spejdere og forældre.
I Blackfoot Bloustrød spejdergruppe har vi en fantastisk mulighed for at tjene
penge til gruppen ved at hjælpe til hos Spildopperne i Allerød. Disse opgaver
giver gruppen en indtægt på ca. 120.000 kr. om året til spændende
aktiviteter for spejderne (svarende til ca. 2000 pr. spejder!)
Vi udsender en doodle, hvor I har mulighed for at udvælge, hvilke dage I
gerne vil deltage. Doodlen er ”åben” i ca. 14 dage, hvorefter der fastlægges
en plan og de resterende tilmeldes. I har selv ansvar for at bytte med jeres
kammerater, hvis I ikke kan deltage en pågældende dag.
Spejderne og forældre skal deltage mindst to gange på et spejder-år og får et spildop mærke for dette. Mærket er
også adgangsbillet til den årlige BonBon lands tur i sensommeren.

Spildopmagerne http://www.spildopmagerne.dk/, blev grundlagt i 1974 og er en
organisation, der i samarbejde med Allerød kommune indsamler og sælger ting til
genbrug. Aviser, pap og flasker sælges direkte, mens andre genstande som cykler, legetøj,
tøj og sko osv. sælges på Galdgården i lynge.
Hele organisationen fra indsamling til medarbejdere på Gladgården, er bemandet med
frivillige fra div. spejdergrupper og idrætsforeninger, som så deler overskudet efter en
fordelingsnøgle.
Men økonomien er ikke den eneste grund til, at vi ser Spildop som en god aktivitet for
vores gruppe.

Det er en opgave, der stemmer rigtig godt overens med spejderånden, da vi gør en god gerning med hensyn til
genbrug og hjælp til dem, som ikke har mulighed for selv, at køre det på genbrugspladsen.
En anden gevinst ved spildoparbejdet er samarbejdet mellem medlemmer og forældre på tværs af aldersgrupper og
grene og så er det faktisk rigtig hyggeligt.
Hvilke opgaver har vi så hos Spildopperne.

Madlavning:
På alle indsamlingsdage er der frokost til indsamlerne. 2 gange om året marts og oktober
er det Blackfoot, der laver frokost. Ikke for at prale, men det er der frokosten får mest
ros og ikke kun af os fra Blackfoot.
Arbejdet starter kl. 8.00 og slutter kl. 15.00, opgaven kan dog deles op i fromiddag og
eftermiddag.
Køkkenholdet ledes af Dorte Krøll-Schwartz, mail: dorte.kroell@gmail.com, tlf: 24220036.

Slusetømning:
Flere gange om året er det vores opgave at tømme slusen på genbrugpladsen. Sluse er der på den kommunale
genbrugsplads, hvor man sætter ting af til genbrug. Arbejdet består i, at sortere og sætte de indleverede ting på
plads i hallen. Man starter kl. 17.30 og er færdig ca. Kl 18.30.
Denne opgave varetages af minigrenen og af mindst 2 voksne og 2 børn.

Rengøring på Gladgården:
Her skal vi gøre rent i personalerummet, køkkenet, ”caféområdet” og et mindre område.
Det tager ca. 1 time for 2 voksne, at gøre det.
Denne opgave varetages typisk af klanspejdere.
Parkeringshjælp:
1 måned om året skal vi hjælpe med, at dirregere bilerne på åbningsdagene (tirsdag) på Gladgården.
Her skal det være 2 personer over 18 og man skal have en gul vest med og i de mørke måneder en lygte.
Man skal møde på Gladgården kl 18.00 og er færdig ca. Kl 19.30.
Denne opgave varetages af forældre.
Flasketømning:
1 gang om året skal vi stille med 4 voksne til, at hjælpe med at tømme de flasker der indsamles over i containere.
Dette gøres ved, at sætte nogle bånd på pallerammerne, så de kan løftes fra pallerne med trucks. Hver hjælper skal
have gul vest, høreværn og arbejdshandsker.
Men møder kl. 19.00 ved genbrugspladsen og er færdig ca. Kl 21.00.
Denne opgave varetages af forældre og klanmedlemmer.
Paptømning:
1 gang om året skal vi på indsamlingsdagen stille med 2 voksne personer til, at tømme papbure over i en presse.
Dette foregår på genbrugspladsen. Man skal møde kl. 10.00 og arbejdet varer til ca. Kl. 14.00.
Denne opgave varetages af forældre og klanmedlemmer.
Oprydning på pladsen:
1 gang om året skal vi på indsamlingsdage rydde op på pladsen dvs.fjerne affald i kanterne af pladsen (der hvor
fejemaskinen ikke kan komme) opgaven skal udføres fra ca. Kl. 15 og varer 1-2 timer for 2 personer.
Opgaven varetages af forældre, trop og klan ( typisk nogle der har været med til indsamlingen)

Indsamlinger:
Indsamlingen foregår 11 gange om året, 2 lørdag i hver måned, dog ikke juli.
Vi samler ind på 2 eller 3 ruter i Allerød alt efter hvor mange vi er til opgaven. Til indsamlingerne skal vi bruge 2-3
chauffører med alm. kørekort. Chaufførerne møder kl. 7.30 ved Allerød Kommunes materialeplads. Vassingrødvej 2,
3540 Lynge. Her hentes 2-3 af kommunes biler( dem vi må låne er markeret og tømt for udstyr. Fra pladsen kører vi
til genbrugspladsen og får bure og flaskepaller på.
Når bilerne er udstyret kører vi til Skovmarkshytten og drikker en kop kaffe og samler spejdere op.
Spejdere og forældre der ikke skal være chauffør, møder ved Skovmarkshytten kl. 8.30.
Herefter starter indsamlingen dog tidligst kl. 9.00 og bilerne kører til genbrugspladsen og bytter om til tomme bure
og paller efter behov. (frokost kl. Ca. 12.00) (husk at krydse af på tavlen ved køkkenet)
Indsamlingen er typiske færdig kl 13 incl. Frokost. Herefter køres spejderne til Skovmarkshytten og chaufførne
afleverer bilerne på materialepladsen.
Indsamlingen varetages af, junior (altid med forældre), Trop, Klan og forældre og ”Greyfoot”( ældre spejdere).
Der skal mindst være 2, men meget gerne 3 Chauffører og 6-8 spejdere/forældre.

Med spejderhilsen
Bestyrelsen i Blackfoot Bloustrød spejdergruppe

