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SPEEDMEETING



Agenda

1. Om Aarhus Havn
2. Hvad er åben havn?
3. Hvad kan gæsterne opleve?
4. Vi har brug for jer!
5. Spørgsmål? 



Om Aarhus havn
• Danmarks største erhvervshavn.
• 65% af alle containere og gods til 

og fra Danmark går igennem 
Aarhus havn. 

• Der er direkte containerruter til 
mange fjerne havne og gods fra 
det meste af verdenen kommer via 
Aarhus. 

• Hvert år kommer der 10 mio. tons 
gods ind og ud over kajen (svarer 
til 1000 tons i timen hele året 
rundt). 

• På Aarhus havn ligger der ca. 150 
virksomheder og rederier.

• Her arbejder ca. 2.500 
medarbejdere. 

• På selve Aarhus Havn er vi ca. 100 
medarbejdere.



Hvad er åben havn?



• åben havn er en del af Aarhus 
festuge.

• Afholdes lørdag d. 27. august.
• Én dag om året hvor byens 

borgere inviteres indenfor.
• Fokus på børnefamilier. 
• Vi skaber forståelse for, at vi

larmer, støjer og lugter. 
• Vi viser, hvad Aarhus havn 

betyder for Aarhus by.

Hvad er åben havn?
- og hvorfor holder vi det?



Hvad kan gæsterne opleve?

• Guidede havnerundfarter og busture. 
• Besøg af Østjyllands Brandvæsen og

Aarhus Børne og Junior brandkorps.
• Åben skib på slæbebåden HERMES, 

skonnerten BRITA LETH, 
forskningsskibet AURORA og 
Marinehjemmeværnets flagskib 
BRIGADEN.

• Havnens virksomheder præsenterer 
sig ved stande.

• Børnevenlige aktiviteter.
• Masser af konkurrencer. 
• Boder med mad- og drikke.
• NYT! åben havn løb.
• Forventer 7-8.000 gæster.



Vi har brug for jer!



Opgaver

Runners:
Kl. 8 – 11: 

• Morgenmad; herunder opsætning af 
bænke, dække op, hente kaffe, rydde op.

Kl. 11-15:
• Løbende tjekke med 

virksomheder/frivillige ved 
stande/aktiviteter om de mangler noget 
(hente i backstagecontainer og 
backstageområdet ved 
Sømandshjemmet).

• Fungere som kontakt til FM/samaritter.
• Hente (forudbestilt) frokost til 

virksomheder og frivillige ved 
spisesteder.



Opgaver

Medhjælpere til servicering af eventplads
Kl. 10.30-15:

• Velkomst (info om parkering og pladsen).
• Affaldssortering, oprydning, aftørring af 

borde.
• Assistere spisesteder med produktion og 

salg af mad/pakning af ordrer.

Ansvarlige for de frivilliges backstageområde
Kl. 10.30-17:

• Opsyn med personlige ejendele, sørge 
for kaffe/vand til de frivillige.



Opgaver

Medhjælpere til ”den lille skibsbygger”
Kl. 10.30-15:

• Sørge for værktøj er i orden og 
tilgængeligt.

• Sikre at der er materialer til rådighed.
• Hjælpe børnene og generel styring af 

aktiviteten (inkl. præmiering).

Medhjælpere til ”sandbunken med skatte”
Kl. 10.30-15:

• Generel styring af aktiviteten.



Opgaver

Medhjælpere til havnerundfarter og busture
Kl. 10.30-15:

• Billettering, afvikling af kø, information 
om turene.

Medhjælpere til nedtagning af eventplads
Kl. 15-17:

• Telte, borde og bænke.



• Alle frivillige tilknyttes en 
kontaktperson fra Aarhus Havn.

• Vi byder på morgenmad og frokost til 
alle frivillige.

• Alle frivillige får som tak en gratis 
billet til en havnerundfart i festugen.

1. Udfyld blanketten på 
cafébordene 

2. Aflever den til 
Marianne/ Janne

3. Eller tag den med hjem 
og send den til 
mami@portofaarhus.dk

Vil du med på holdet?

mailto:mami@portofaarhus.dk


Spørgsmål?
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