
Opgaver som skal udføres før IMM 2017 
 
Opgaver som skal udføres inden IMM og for nogen af opgavernes vedkommende fortsætter de under IMM 
 

Opgave art Beskrivelse Behov antal 
minimum 

Meldt sig som 
interesseret 

Aftale/forhandle  
priser  

Aftale og gerne forhandle lavest mulige pris hos 
forskellige leverandører på de ting vi skal bruge 
til træffet – f.eks. kan nævnes 

 Teltleje 

 Rengøringsmidler  og toiletpapir 

 Strøm installation og udstyr 

 Vandslanger, koblinger, installation 

 Evt. t-shirts 

 Aflåselig container / skurvogn 

 Deltagerarmbånd 

 Infotelt / vogn incl. Borde & stole 

 Køleskabe 

 Flagstænger 

 Affaldsstativer 

 Forsikringer 

 Telt og gulv til teltet 

 Lys til teltet 

 Griller til fredag aften 

 Borde og stole 

 Tallerkener, glas og bestik mm 

 Servietter, duge, viskestykker, 
håndklæder 

 Mad til gallamiddag 

 Musik til fredag / lørdag aften 

 Kaffe, te, mælk/fløde, sukker 

 Vin, øl, vand, sodavand 

 Rundstykker, wienerbrød, smør, 
marmelade og ost til søndag morgen 

 Billetter til drikkevarer 
Her udover kan der være behov for at aftale 
gode vilkår for 

 Eventuelle overnattende på hotel 

 Eventuelle overnattende på 
campingplads 

 Nedsat entre til seværdigheder 

 Fælles rundvisning i byen 

 Arrangementer for træfdeltagerne 

3-4  

Forhandle 
sponsorater med 
lokale 
leverandører 

Forsøge at få så meget som muligt sponsoreret 
af det vi skal bruge – f.eks. kan nævnes 

 Velkomstgave 

 Præmier til kapsejlads 

 Mad til grill-aften  

 Præmier til lotteri 

 Og gerne noget af det der er nævnt 
ovenfor 

  

Søge legater og Der er mange legater og fonde som yder støtte 3-?  



Opgave art Beskrivelse Behov antal 
minimum 

Meldt sig som 
interesseret 

fonde til forskellige formål. Der skal findes ud af hvilke 
vi kan søge og udarbejdes ansøgninger til dem. 
 
Afhængig af hvad vi søger kan det være alt fra 
at skrive noget tekst omkring hvorfor vi søger til 
at udfylde en formular 

Web master  Opbygning af hjemmeside 

 Vedligehold af hjemmeside 
 

2-3  Helle 

Kapsejlads 
arrangør 

 Planlægning af sejlads 

 Definition af regler for sejladsen 

2 - 3 Jørgen 

Stævneleder  Har ikke nødvendigvis opgaver på nuværende 
tidspunkt men det vil være godt for 
vedkommende at følge planlægning for at få et 
overblik over træffets aktiviteter 

  

Oversætter Oversættelse af tekster til hjemmeside og 
informationsmateriale 

 Henrik C 
Helle 

Udarbejde 
informations-
materiale 

Udarbejde materiale til hjemmeside og til 
udlevering under stævnet 

2 - 3 Helle 

Arrangere 
betalingsmulighed 

Aftale med Billetnet omkring styring af 
indbetalinger, samt indhentning af de 
oplysninger vi skal bruge f.eks. billeder og 
bådnavne 

1-2  

Kasserer Udarbejde budget for træffet, håndtere 
indbetalinger under og udarbejde endeligt 
regnskab for træffet 
Indgå evt. aftale med træf-bank 
 

? Helle 

Indhentning af 
tilladelser 

Søge lejlighedsbevillinger til musik  
Søge godkendelse hos beredsskabsstyrelse ? og 
politi 

1-2  

Presseansvarlig Sørge for at pressen orienteres forud for træffet 
samt under og efter træffeet 
Evt. udarbejdelse af pressemeddelelser 
 

1-2 Jannik 

Koordinator Sikre at der koordineres på tværs af forskellige 
arbejdsgrupper 

1-2 Anja 

 

Opgaver som skal udføres under IMM 2017 
 
Nogle af de opgaver  (listen er ikke komplet) der er under IMM er : 
 

Opgave art Beskrivelse Behov antal 
minimum 

Meldt sig som 
interesseret 

Toilet rengøring Ekstra rengøring af havnens toiletter  

 Torsdag 

 Fredag 

 Lørdag 

 Søndag 

  

Toilet rengøring Rengøring af toiletvogn   



Opgave art Beskrivelse Behov antal 
minimum 

Meldt sig som 
interesseret 

 Torsdag 

 Fredag 

 Lørdag 

 Søndag 

Træffaciliteter  
Strøm 

 Hjælp til opsætning af strøm og evt. 
ekstra strømtavler  

 Hjælp til nedtagning af strøm og evt. 
ekstra strømtavler 
(formodentlig hjælper for elektriker / 
havnefoged) 

    

Træffaciliteter 
Vand 

 Opsætning af vand faciliteter 

 Nedtagning  af vand faciliteter 

    

Træffaciliteter 
Telt 

 Hjælp til opsætning af telt / telte 

 Hjælp til nedtagning af telt / telte 
(forventelig  skal stort telt opsættes og nedtages 
af teltfirma) 

    

Træffaciliteter 
Telt gulv 

 Eventuel hjælp til lægning og opsætning 
hvis ikke teltfirma udfører det 

 Eventuel hjælp til optagning 

    

Træffaciliteter 
bode og stole 

 Opsætning af borde og stole 

 Nedtagning af borde og stole 

 Opsætning af anretterborde 

 Nedtagning af anretterborde 

    

Træffaciliteter 
Borddækning 
Gallamiddag 

 Dækning af borde til gallamiddag 

 Afrydning af borde 

    

Træffaciliteter 
Bar 

 Opsætning af bar 

 Nedtagning af bar 

    

Træffaciliteter 
maskiner 

 Opsætning og tilslutning af køleskabe, og 
andre maskiner 

 Nedtagning af køleskabe og andre 
maskiner 

    

Træffaciliteter 
Infovogn / telt 

 Opsætning af infovogn / telt 

 Indretning af infovogn / telt 

 Nedtagning af infovogn/ telt 

    

Træffaciliteter 
Lys og lyd 

 Opsætning af lys og lyd 

 Afprøvning af lys og lyd 

 Nedtagning af lys og lyd 

    

Træffaciliteter 
Grill 

 Opsætning af grill 

 Klargøring og start af grill fredag aften 

 Pasning af grill fredag aften 

 Rengøring af grill  

 Nedtagning af grill 

 Evt. afhentning og aflevering af grill 

    

Træffaciliteter 
Diverse 

 Evt. afhentning af flagstænger 

 Opsætning af flagstænger 

 Nedtagning af flagstænger 

 Evt. aflevering af flagstænger 

 Evt. afhentning / aflevering andre 
effekter 

    

Forplejning 
Drikkevarer 

 Evt. afhentning af drikkevarer 

 Evt. aflevering af overskydende drikke 

    



Opgave art Beskrivelse Behov antal 
minimum 

Meldt sig som 
interesseret 

varer 
 

Forplejning 
Madvarer 

 Evt. afhentning / modtagelse af diverse 
madvarer f.eks. morgenmad søndag 

  

    

Forplejning 
Grill-aften 

 Evt. afhentning / modtagelse af 
eventuelle madvarer 

    

Forplejning  
Gallamiddag 

 Modtagelse af middag og hjælp til 
catering firma 

 Evt. hjælp til catering firma under 
middagen 

    

Forplejning 
Gallamiddag – bar 

 Bemanding af bar i vagter lørdag aften 

 Brygning af kaffe og te 

    

Forplejning 
Søndag morgen 

 Brygning af kaffe og te 

 Lave morgenmad 

 Udlevere / sælge morgenmad 

 Afrydning efter morgenmad 

    

Infovogn 
Bemanding / 
opgaver 

 Vagter torsdag / fredag / lørdag / søndag 
1-2 timer ad gangen 

Opgaver: 

 Bemanding af informationsbord 

 Udlevering af deltager armbånd 

 Udlevering af ekstra toilet artikler  

 Evt. salg af t-shirts 

 Evt. udlevering af velkomstgave 

    

Diverse Tømning af skraldespande / generel oprydning i 
området 

 Torsdag 

 Fredag 

 Lørdag 

 Søndag 

  

Diverse Hjælp med at låse effekter inde for natten – evt. 
vagtopgaver 

 Torsdag 

 Fredag 

 Lørdag 

 Søndag 

  

Kapsejlads  Udlægning af bane 

 Dommer  

 Ledsagebåd / ledsage både 

    

 
Der er kommet tilsagn om at deltage under stævnet fra  
 

 Mette og Peder 

 Elin og Mads 

 Henik H og Connie 

 Kim og Helle 

 Jannik 


