
Aftale om tilknytning som frivillig på Industrimuseet

Industrimuseet har en stolt tradition for at formidle og løse opgaver ved hjælp af frivillige. Uden 
frivillige ville museets gæster møde et dødt og kedeligt sted. Det er frivillige, som giver museets 
udstillinger liv, og det er frivillige, som får museet til at shine med flotte arbejderhaver og kvalitets-
håndværk ude og inde. Derfor er vi også rigtig glade for at byde nye frivillige velkomne.

Som frivillig opnår man en række rettigheder og forpligter sig omvendt over for museet på en 
række punkter:

1. Museet stiller i det daglige gratis kaffe til rådighed, byder på et stykke chokolade e.lign.
2. Frivilligkorpset inviteres til en række arrangementer i løbet af året uden deltagerbetaling, 
 så som julefrokost, sommerfest mv.
3. Som frivillig har man mulighed for at vise museet frem for sin nærmeste familie, uden   
 deltagerne skal betale entré.
4. Som frivillig har man adgang til at låne et ”ODM kort” i Billetsalget, som giver gratis ad  
 gang til en lang række museer rundt i Danmark.
5. Som frivillig er man omfattet af museets ulykkesforsikring, når man er på vagt.
6. Som del af museets frivilligkorps er den frivillige ambassadør for museet og skal agere   
 på en måde, som stiller museet i det bedst mulige lys.
7. Som frivillig tilknyttes man et område/udstilling på museet og indgår i en frivilliggruppe,   
 som refererer til en bestemt medarbejder på museet.
8. Som frivillig modtager man museets Ugeblad med information om den kommende uge   
 og igangværende projekter. 
9. Som frivillig er man forpligtet på at overholde de sikkerhedsforanstaltninger, som museets  
 sikkerhedsorganisation til en hver tid måtte fastsætte.
10. Som frivillig må man hverken på egne vegne eller på museets vegne takke ja til gamle ting  
 (museumsgenstande), som tilbydes fra museumsgæster. Sådanne henvendelser henvises til  
 Billetsalget, som sørger for at kontakte den relevante medarbejder.
11. Som frivillig må man ikke lugte af alkohol eller indtage alkohol, når man er på vagt.
12. Som frivillig skal man udfylde en seddel med kontaktoplysninger på pårørende, som   
 museet kan kontakte i tilfælde sygdom, ulykker e.lign.   
13. Som frivillig er man indstillet på, at museet kan indhente en ”børneattest” hos myndig-  
 hederne.  
14. Som frivillig kan man til en hver tid afslutte sin gerning for museet, ligesom museet kan   
 bringe tilknytningen til ophør, hvis samarbejdet ikke fungerer. 
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