
Referat fra bestyrelsesmøde d. 2/6-2016
Tilstede: Karina Hjorth, Sep Thalwitzer, Simon Justesen, Elsebeth Vahl og Conni Vahl.
Afbud: Ulrik Goerlich
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde:

Dato for og begyndende planlægning af weekend med ”Gratis butik”
Muligheder for Cafe
Oprydning på Tunøvej

3. Hvordan sorteres der i opslag på Facebook?
4. Næste møde
5. Eventuelt

Ad 1) Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Conni Vahl på valg i ulige år
Kasserer: Karina Hjorth på valg i lige år
Bestyrelsesmedlem: Sep Thalwitzer på valg i lige år
Bestyrelsesmedlem: Simon Justesen på valg i lige år
Bestyrelsesmedlem: Elsebeth Vahl på valg i ulige år
Suppleant: Ulrik Goerlich på valg hver år

Ad 2) 
Gratis butik
Der var enighed omm at der igen skulle arbejdes mod en weekend i Psykiatriens hus, hvor vi har fået tilsagn
om at kunne låne en gymnastiksal. Det har tidligere været oppe at vende, men aftalen med Psykiatriens 
Hus blev på daværende tidspunkt ikke til noget.
Der er to weekender på forslag, som Karina arbejder videre med. Hun overtager kontakten til Psykiatriens 
hus fra Ulrik. De to weekender er 24.-26. juni eller 1.-3. juli.
Der vil være åbent lørdag og søndag 10-15.
Det aftaltes, at der hentes diverse ting og tøj om fredagen fra cirka kl. 15-16, og der inviteres til, at alle, som
har mulighed for at opsætte tingene, kommer og hjælper denne dag,
Der bliver lavet mødeplan/vagtskema, så der hele tiden er mindst to til stede i salen. Ligeledes skal det 
arrangeres sådan, at der er nogle med bil og trailer, som kan være behjælpelige med at få kørt større ting 
hjem til modtagerne.



Efter denne dag vurderer bestyrelsen behovet for, om Venligboerne stadig skal at være modtagere af 
møbler og andre donationer.
Karina udformer ”vagtskema”, og Elsebeth sørger for flyers/posters.
Café
Sep undersøger mulighederne for at låne lokaler hos Frivilligværket og Frivillighuset til cafeeftermiddag 
f.eks. en gang ugentlig i to timer.
Oprydningsdag
Der har været oprydningsdag på Tunøvej, hvilket betød, at mange møbler blev afsat. Der var to, som havde 
sagt ja til at hjælpe, som udeblev. Vi skal være bedre til at følge op på det og bede om, at de som alligevel 
ikke kommer, får meldt afbud.
Det var en meget god dag, og der blev ryddet op.

Ad 3) Da der indimellem kommer opslag, som bliver slettet, var der en drøftelse på mødet omkring dette.
Vi ønsker i Venligboernes Facebookgruppe ikke indlæg, der omhandler politiske partier, politiske 
beslutninger og/eller politikere. Ligeledes ønsker vi, at der er en god tone.
Vi kan være bekymrede for, om der sker en polarisering og en oplevelse af, hvad som er rigtigt og forkert, 
hvilket vi ikke ønsker at være en del af. Vi ønsker at være rummelige uanset, hvad og hvem vi er.
Der vil altid være gråzoner – disse typer indlæg vurderes af admingruppen i fællesskab. 
Gruppebeskrivelsen opdateres, og det vil blive tydeliggjort, at vi ikke ønsker politiske opslag/ kommentarer 
og nyhedskommentarer.

Ad 4) Næste møde: 6/9 kl. 19

Ad 5) Sep informerede om, at der afholdes en Bolig/social konference d. 8/6 omkring integration i 
boligområder.
Referent: Conni Vahl


