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Ribe 02.08.2019

Ang. Samarbejdsaftalen mellem RVC og arbejdsgrupperne
Bestyrelsesmedlemmer fra Tekstilgruppen, Regin, ULL og UU har været samlet og set på samarbejdsaftalen. Vi er alle
kede af, at vi ikke kan nå at tale med medlemmerne om samarbejdsaftalen med så kort varsel.
Ribe VikingeCenter: Arbejdet er pågået i +1 år, hvor RVC og formandsskabet har haft møder, og hvor der har været
tid til drøftelser med grupperne. På baggrund af denne henvendelse udsætter vi varslet til den 12. september.
Samlet har vi kikket på samarbejdsaftalen og kan se, at der er kommet flere punkter til aftalen, uden at vi har været
med til at diskutere og ”konfirmere” dem. Nogle af disse punkter kommer derfor mere til at lyde som et diktat fra
RVC’s side end som en samarbejdsaftale RVC og arbejdsgrupperne imellem.
Ribe VikingeCenter: Det er som udgangspunkt det, vi har aftalt med formandsskabet.
Vi vil gerne mødes med jer, så vi samlet – RVC og alle arbejdsgrupperne - kan lave en samarbejdssamtale, hvor de
enkelte grupper kan byde ind med, hvad de har mulighed for.
En samarbejdsaftale, hvor alle grupperne – så vidt muligt – har lige vilkår.
Ribe VikingeCenter: Samarbejdsaftalen giver grupperne lige vilkår. At nogle af jer fx bruger værkstedsfaciliteterne,
maskinerne og området flere gange om ugen og andre sjældnere er gruppernes eget valg.
De ting, vi gerne vil tale med jer om, er bl.a., at:


Formænd ikke kan afgøre (være bussemænd), hvilke medlemmer der skal have sæsonkort, da mange er
aktive på hver deres plan ift. arbejde, familie, sygdom og uforudsete ting. Vi vil desuden også foreslå, at
årskortet i stedet bliver til et VIP kort, hvor man kan tage en gæst med til RVC.

Ribe VikingeCenter: Vi kan ikke vurdere, hvem der vil skulle have kortet udleveret. Det kan formændene, som er
de folk vi kommunikerer med.
Kortet skal ses som et tilbud til de folk der er aktive i formidlingen, hvilket er krumtappen i vores samarbejde.
Kortet giver generelt adgang til RVC og betyder at man kan handle i butikken med rabat.
Forslaget om et VIP kort kan ikke imødekommes.


Formænd og bestyrelse kan ikke pålægge nogen medlemmer at komme på bestemte datoer - vi kan kun
bede dem om at møde op. Desuden kan kun de færreste frivillige love sig ud til RVC, i få eller mange dage,
allerede fra april måned. Der kan nemlig pludselig komme ændrede ferieplaner, sygdom, fester, barnedåb,
begravelser m.m. Mange frivillige har en travl hverdag, og de kan have svært ved at afse mange
”arbejdsdage” til RVC. Eksempelvis kan det være hårdt at have en ”weekendvagt” (inkl. sætte telt op/ned),
og så møde på arbejde om mandagen kl. 7.

Ribe VikingeCenter: De frivilliges deltagelse i formidlingen er netop gruppernes kerneydelse for at kunne gøre
brug af værkstedfaciliteter /maskiner, depotrum, mødelokaler og området.
Vi vil gerne have skriftligt bekræftelse på, at vi fortsat gerne må benytte faciliteterne i Den Sorte Diamant til f.eks.
bad, undervisningslokale, værkstedet m.fl.
Ribe VikingeCenter: Det fremgår af samarbejdsaftalen


Vi vil gerne have mulighed for at kunne sætte plastiktelte op et sted, hvis man ikke har et vikingetelt.

Ribe VikingeCenter: Det er generelt ikke et problem, - det aftales med Mikkel



Når vi kommer og ”arbejder gratis”, vil vi gerne i god tid vide, hvor vi kan få teltplads, og at den er
tilstrækkelig stor ift. vores behov, herunder at tage hensyn til deres praktiske behov under opholdet.

Vi mener ikke, at arbejdsgrupperne ’arbejder gratis’, idet jeres deltagelse er en modydelse for at kan benytte
faciliteterne på RVC. Dertil kommer, at vi har en aftale om diæter, hestepenge, våbenpenge og betaling af kul og
brænde i formidlingen, hvilket også fremgår i samarbejdsaftalen.
Planlægning og fordeling af teltpladser pågår løbende, så både frivillige grupper og øvrige frivillige vikinger bliver
placeret mest fordelagtigt. Vi vil tage jeres ønske om oplysning om teltplads til efterretning, - og har i den
forbindelse brug for en melding om, hvor meget plads, I behøver.
Vi er klar over RVC´s problemer med bemandingen i åbningstiden, og vi vil gerne hjælpe så meget som vi kan. Dette
både ift. at fylde de manglende pladser ud, så turisterne ”får noget for pengene”, men også ift. hvad vi kan
overkomme, og hvad der er vores interesseområder. Gruppernes formandskab har ikke myndighed til at beordre
medlemmer til at være behjælpelige på RVC, det strider dels mod ånden om frivillighed, ligesom der ikke er grundlag
for dette i forhold til vedtægter. Det vil med stor sandsynlighed også kunne få mange medlemmer til at overveje et
fortsat medlemskab af grupperne.
Ribe VikingeCenter: Formandskabet skal kunne repræsentere deres grupper, og have bemyndigelse til dette,
hvilket grupperne skal cleare internt. Der står ikke noget i samarbejdsaftalen om, at formændene skal beordre
eller diktere medlemmerne at hjælpe på RVC. Hvis der er medlemmer, der ikke deltager i formidlingen på RVC, er
de ikke aktive, hvilket er udgangspunktet for vores samarbejde og modydelsen for at benytte RVCs lokaler,
maskiner m.m.
Som vi skrev i indledningen, så vil vi gerne have et møde mellem RVC og alle grupperne, for at vi sammen kan
udarbejde samarbejdsaftalen, og således blive enige om betingelserne.
Vil I fra RVC’s side komme med forslag til en aften, hvor vi kan mødes? F.eks. kan en aften kl. 19 vist være godt for
alle i håb om et godt og konstruktivt samarbejde i fremtiden.
Ribe VikingeCenter: Vi har netop haft møderne i 2018 og 2019 med formandsskabet for alle frivillige grupper,
hvorfor vi må betragte samarbejdsaftalen som endelig.

Mvh.

Tekstilgruppen: Elsebeth og Karin
Regin: Kim og Martin
ULL og UU: Jacob, Peter og Dan

