Forældre og spejdere
Igen i år har vi mulighed for at tjene nogle penge til gruppen ved at deltagele som frivillig hjælper på NordAls Musik Festivalen den 9.-10. juni
Gruppen modtager ca. 50,- per time og man kan forventes at skulle arbejde i 12 timer henover de to
festival dage. Der er selvfølgelig en vagt plan som der skal gå op, så det kan være lidt mere eller lidt mindre.
Vi har lavet et samarbejde med Hørup spejderne så vi indgår i deres to teams, renovation og
adgangskontrol. På renovationsteamet kan spejderne for mini grenen og opefter deltage.
Hvis man ønsker at deltage som frivillig, som jeg håber rigtig mange vil, så skal man melde sig til på
http://app.crewnet.dk/ hvor man i forbindelse med tilmelding angiver ønsker at være frivillig på Nord-Als
Musik Festival og at man høre til DDS Ulkebøl. Derefter kan man vælge sig ind på de to teams og mange
flere, men det er hovedsagligt adgangskontrol (I) og renovationen (R) som vi skal koncentrer os om. Men
kryds en eller flere af de andre teams af også, hvis det har interesse.
Under tilmeldingen bliver man spurgt om man vil koble Crewnet op i mod sin Facebook profil. Det er kun
for at kunne trække profil billeder over. Det vil være en stor hjælp, da man så kan få ansigt på navnene.
Var man med sidste år, skal man logge ind og tilkendegive at man vil være med igen i år.
Crewnet er platformen hvor alt kommunikationen fremad rettet sker. Så husk at tjekke ind løbende, husk at
angiv den rigtige mail adresse 
Det er også via Crewnet man kommer til at skulle forud bestille drikke boner og spisebilletter.
Skulle der være nogen spørgsmål til ovenstående eller andet, er I mere end velkommen til at kontakte
undertegnet på formand@ulkeboelspejder.dk
Som frivillig får man gratis adgang til festivalen og kan nye den gode musik mellem sine vagter og husk børn
til og med 12 år kan komme gratis ind ifølge med voksne.

Med forventning om en god musik festival weekend
Henrik Brandt Pankoke

