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Jeg ønsker hermed at være tilknyttet Fonden Kulturhavn Gilleleje som frivillig: 
 

Navn  
Adresse  
Postnr./By  
E-mail  
Tlf./Mobil  
Fødselsdato  
 
Jeg har truffet aftale med tovholder/holdleder:  

Navn  
Område  
Tlf./Mob  
E-mail  
Antal timer/dage pr. måned (sådan ca.) / 
 

Jeg kunne ydermere være interesseret i at være tilknyttet disse grupper (sæt kryds): 
Billetsalg   Kulturhavn Live  Operatør  

Booking   Kunst og udstilling   Praktisk hjælp  

Børn  Lyd og Lys  PR/Markedsføring  

Café  Musik  Sekretariatet  
Debat  Opera    
 

Jeg har i øvrigt følgende kompetencer, som jeg kunne tænke mig at stille til rådighed for Kulturhavn Gilleleje: 

______________________________________________________________________ 

 
Dine forhold og rettigheder som frivillig i Kulturhavn Gilleleje: 

Generelt: 
1. Du er arbejdsskadeforsikret, når du er på arbejde for Kulturhavn Gilleleje. 
2. Du har krav på en introduktionssamtale, som forestås af din tovholder. 
3. Du har mulighed for sparring og samtaler, hvis du har behov for det. Det kan du få enten med din tovholder eller 

med lederen af Kulturhavn Gilleleje. 
4. Alle arbejdsopgaver aftales med din/dine tovholder(e). 
5. Al kommunikation, som indeholder personfølsomme data, skal gå til og fra vores officielle  

e-mailadresser, som ender på @kulturhavngilleleje.dk eller @gillelejebio.dk. 
6. Hvis din tilknytning ophører, slettes alle registreringer (dog ikke vagtplaner o.l.) samt al e-mailkommunikation, og 

denne aftale makuleres. Vi opbevarer dine fysiske data bag lås. Al elektronisk registrering er sikret iht. GDPR. 
7.  

Når du er på vagt: 
a. Kildevand på flasker står til fri disposition (under trappen, som findes bag frokoststuen). 
b. Kaffe og te i personalerummet. 
c. Er du på vagt i mere end tre timer, får du mad fra Bolværket. 
d. Du får udleveret en key-hanger med et ID-kort, som vi beder dig bære, når du er på vagt – og KUN, når du er på vagt. 
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Vores forventninger: 
1. Tillid er grundlaget. Derfor: Hold dine aftaler, og hvis du er forhindret, så meld det til din holdleder/tovholder I DET 

ØJEBLIK DU OPDAGER DET! 
2. Vi forventer din fulde loyalitet i alle sammenhænge. Det kan ikke undgås, at der opstår kurrer på tråden i så stor en 

gruppe. Dem løser vi internt – og hurtigt! Kunder og gæster har ingen interesse i at høre om eventuelle 
udfordringer. 

3. Vi ønsker, at alle er bekendt med Kulturhavn Gillelejes Vision, Mission og Værdier, så dem forventer vi også, at du 
har læst - og taget til dig. 

4.  – og så hjælper det altid at være til stede med et godt humør, og det er der altid god grund til at have, når man er 
med til at sprede oplevelser til mennesker. 

Vision 

Kulturhavn Gilleleje skal være det foretrukne kulturelle samlingspunkt i Nordsjælland 

Mission 

Vi ønsker, at Kulturhavn Gilleleje skal opleves som et hus, hvor:  

• Alle mødes 

• Gode oplevelser og kulturelle aktiviteter skabes i respekt for og i samspil med andre 

•  Frivillige har medbestemmelse og ansvar 

Værdier 

Mangfoldighed: I vores hus skal alle føle sig godt tilpas  

Respekt: Vi er imødekommende og demokratiske  

Ansvarlighed: Vores kreativitet, kvalitet og økonomi går hånd i hånd  

Glæde: Vi har plads til hygge samtidig med at vi driver huset i fællesskab  

Inspiration: Vi vil være et åbent og levende hus, hvor der er højt til loftet 

 
Billeder og fotos (Sæt kryds: ____ for samtykke): 
Jeg er indforstået med, at Kulturhavn Gilleleje benytter fotos fra arrangementer og dagligdag, hvor jeg 
evt. medvirker, i sammenhæng med markedsføring og presse. Billeder kan gengives i såvel trykte som 
elektroniske medier (Facebook, Hjemmeside, annonceringer, avisartikler m.m.). 
 
Ovenstående samtykke gælder IKKE pasfotos/selfies til dit ID-kort. Fotos benyttes udelukkende til 
identifikationsformål og opbevares i sikret database/aflåst skab. De kan til enhver tid - på din 
foranledning - slettes fra pågældende database og bliver senest slettet, når du forlader gruppen af 
frivillige, hvor dit ID-kort og fysiske kopier samtidig makuleres. 

 
Med min underskrift bekræfter jeg at have læst og forstået denne aftale. 
 
Dato:                       Sted:                                                                 Tovholder/holdleder:  
 
__________________________________      ___________________________________ 

Din underskrift                                                            På vegne af Kulturhavn Gilleleje 
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