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Oversigt

Pantvagt udføres en gang om ugen, og handler hovedsageligt om, at komme af
med noget af vores pant, samt indkøbe noget af vores sortiment.
Det pant, der skal indkasseres i FØTEX er groft sagt, det pant, vi opbevarer i
kasser. Dvs. normale øl (Top, Tuborg, . . . ) og normale sodavand (Coca Cola,
. . . ). Derimod er sørger pantvagten ikke for panten i pantsækkene eller pant for
fustager. Al panten burde ligge bag gitteret eller evt. i parkeringskælderen.
Den del af sortimentet, der skal indkøbes, er:
• Normale øl
• Normale sodavand
• Mokaï R el. lign.

Dette kan
ændre sig,
hvis vi får
en leverandør til det

• Chips
• Sprut
• Shotglas (bemærk at disse ikke kan købes i FØTEX pr. 2019)
Detaljer om, hvor meget der skal købes findes på sedler: Bl.a. under trappen og
bag gitteret i Nygaard.
Disse ting købes i FØTEX med købekortet, der ligger på en hylde i tremmerummet i Hopper 0.
Vi plejer gerne at ville købe flaskesodavand, men det er ikke altid, at FØTEX
har dem. Derfor, hvis FØTEX har dem, så køb gerne ekstra; de skal nok blive
drukket.
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Rækkefølge

Her følger en rækkefølge, man kan følge1 :
1 Rækker

det til en MatAnal joke?

1

Revider sedlen og gengiv den her

1. Hent indkøbsvognen og købekortet i tremmerummet i Hopper-0.
2. Se om der er en pantbon fra en tidligere pantvagt i tremmerummet i
Hopper-0.
3. Start i Nygaard-kælderen, og se hvor meget der mangler af øl, sodavand,
osv.
4. Fyld indkøbsvognen med pant fra gitteret.
5. Kør over i FØTEX. Brug gerne rampen op til parkeringspladsen på taget,
da der heroppe er en vognvenlig indgang.
6. Indløs pant i pantautomaten.
7. Shop-amok i FØTEX.
8. Betal med købekort (og pantbon) ved kassen. Dette kræver, at du giver
dem kortet og skriver under på et stykke papir kasseassistenten giver dig.
Kassebonnen må gerne smides ud.
9. Kør ned i Nygaard-kælderen, og læg nyindkøbte chips under trappen og
læg nyindkøbte drikkevarer bag gitteret.
10. Kør over i Hopper-0, og læg købekortet og kør indkøbsvognen på plads.
I tilfælde af at indkøbsvognen er forsvundet fra tremmerummet i Hopper-0,
kan man hente en vogn ovre i FØTEX. Pantbonnen kan indløses til kontanter
i kiosken i FØTEX (Husk kvittering for indløsning!). Disse kontanter ligges i
deponeringsboksen sammen med kvitteringen.
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Meta

Man har pantvagt 4 uger i træk. De første 2 uger er med en, der er ved at være
færdig med sin pantvagt omgang, og i de sidste 2 uger er man så selv den, der er
ved at være færdig, og man er derfor sammen med en, der skal til at begynde.
Man aftaler indbyrdes, hvornår man mødes. Det plejer at være en god ide,
at når en ny bliver pantvagt (altså hver anden uge), så kontakter, den der er
midt i sin pantvagtsomgang, den nye. Hvis man ser, at der ikke er sat nogen på
som pantvagt, bør man sende en mail til best-listen (best@fredagscafeen.dk)
eller på en anden måde give besked til scheduler/pantvagtplansansvarlige.
Dette system burde sørge for, at der altid er en, der har mindst 2 ugers
erfaring med pantvagten, og som ved hvordan status på lagre sådan cirka er
(f.eks. om der er en indkøbsvogn fra sidste pantvagt).
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