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1) SIDEN SIDST:
Frelsens Hær
Kontakt til Frelsens Hær om samarbejde om mad ved juletid. Umiddelbart meldte FH, at de ikke havde brug
for assistance fra VBs, formentlig fordi de i forvejen har deres julehjælpsuddeling.
Gratisbutik
Dato for ny gratis butik kan snart sættes, da vi nu har en del ting på lager igen. Gerne i februar, da det tredje
rum, som er doneret af Elsebeth Hvass, udløber sidst i februar. Vi kan måske fastsætte dato til næste møde.
Studiegrupper
Der har været taget kontakt til Frivilligværket angående studiegrupper. De har ikke nogen aktuelt - Sep har
undersøgt det. Bysekretariatet har lektiehjælp i Nordbyen. Dette kan vi poste om i gruppen.
2) FRIVILLIGBØRSEN / KONTAKTPERSONSMØDE
FrivilligBørsen
VB var repræsenteret af Elsebeth og Karina, og der blev lavet aftaleskemaer med:
Nordre Fælleds Venner
- forening i Nordbyen, som beskytter Nordre Fælled i forbindelse med Kasernen. Der er et
kartoffelarrangement til foråret, og alle er inviteret til denne dag, hvor de forskellige nationaliteter kan lave
mad med kartofler.
Cykling uden alder (Mette Birkemose).
- de vil gerne søge i Venligboerne Randers Facebookgruppen og finde nogle, som kan cykle med dem.
Hjernecentret (Bente, Østrup Bakkevej 1)
- ønskede økonomisk rådgivning og kunne evt stille lokaler til café til rådighed. Elsebeth har endnu ikke set
lokalerne.
Scandinavia Restore Hope.
- gensidigt samarbejde om mad og musik, både hvor Venligboere kan hjælpe, og hvor anden etniske
danskere kan komme som gæster og møde andre nationaliteter.
Erik Strikker
- vil gerne hjælpe, hvor han kan, bl.a. med foredrag og kan være behjælpelig generelt.
Bysekretariatet (Claire Nielsen)
- hver onsdag er der sprogcafe på Parkcafeen i Nordbyen. Det er muligt at låne lokaler nogle timer fast hver
uge.
Frivilligkoordinator i Randers
- vil gerne have etniske danskere ud at mødes med de ældre som ”skubbere” af kørestole eller til at køre
rickshaw-cykler med ældre borgere, så de kan komme ud i den friske luft. Til gengæld kan de ældre bidrage
med samtale på dansk.
De forskellige aftaler kigges der nærmere på i foråret, 2017.
Det var relevant for Venligboerne og en god og inspirerende eftermiddag. Vi kunne have ønsket os nogle
flere interessenter fra det lokale erhvervsliv.

Kontaktpersonsmøde
Det ønskes, at der bliver lavet en fane på vores hjemmeside, Kontaktperson. Herunder skal der stå lidt om
de erfaringer, som nuværende kontaktpersoner allerede har gjort sig, inklusiv en liste med eksempler på
uskrevne regler.
Vi er enige om, at den bedste måde at møde en kontaktfamilie på, er at de ses til cafeer eller andre fælles
steder. Det er i hvert fald vigtigt, at kemien mellem de to parter matcher, for at en kontaktperson kan få
succes.
Der var to fra Bisidderforeningen, som fortalte om deres arbejde.
Vi afventer at høre fra Laila (Jobcentret) om, hvornår hun har en familie med behov for en kontaktfamilie fra
Venligboerne. Vi formoder, at de allerede fundne familier til de nyeste borgere, er fra Røde Kors, da vi ikke er
blevet kontaktet.
Hvis vi kan finde, der kunne ønske sig at være koordinator for dette, vil det være en fordel, da ingen i
bestyrelsen på nuværende tidspunkt har tid til at påtage sig flere opgaver. Ønsker man at være koordinator
(eller kontaktperson), kan man kontakte bestyrelsen på kontakt@venligboerne-randers.dk. Vi spørger i første
omgang Bent Fenger, om han er interesseret i at påtage sig opgaven, da han i forvejen er meget engageret
på dette område.
Elsebeth tager kontakt til sprogskolen, om der konkret er nogle, som kunne ønske sig en dansk
kontaktfamilie, da vi har to som har meldt ind, at de gerne vil hjælpe.
3) MADGRUPPE
En gruppe af Venligboere har oprettet en madhjælpsgruppe på Facebook, som hjælper med overskudsmad.
Er der nogen, som indimellem mangler mad, kan man skrive til donation@venligboerne-randers.dk og blive
sat på en ”madhjælpsliste”, som Karina koordinerer.
Det er også muligt at benytte app'en ”To Good To Go”, hvor man dagligt kan købe madvarer, som f.eks. de
lokale bagere ikke har fået solgt i løbet af dagen. En pose med blandet brød kan ofte fås for 25-30 kr. og vil
indeholde, hvad man normalt skal betale måske 100 kr eller mere for.
4) REGNSKAB
Regnskabet for 2016 er gennemgået.
Indtægter:
12.075,45 kr.
Udgifter:
5.173,95 kr.
Saldo:
6.901,50 kr.
5) DONATIONER
Modtagelse af donationer af tøj, sko og legetøj stilles i bero indtil videre. Undtaget er ønskelisten.
6) NÆSTE MØDE
Da dagens møde var en fremskudt version af det tidligere fastsatte møde den 11. januar, holder vi fast i den
tidligere valgte dato som næste møde.
7) EVENTUELT
Hvis nogen vil give en hånd til julehjælp, ønsker Rema 000 hjælp til at lave poser d. 23/12 kl 19-20. Se på
Rema1000.dk for tilmelding. Ønsker man at donere mad, søger Fødevarebanken i Sct. Clemens Kirke altid
efter langtidsholdbare varer. Større partier af mad kan madgruppen hjælpe med at fordele.
Der forespørges på, om man kan få madkuponer hos Frelsens Hær - vi undersøger mulighederne.
REFERENT / Conni Vahl

