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1) SIDEN SIDST

Evaluering af gratisbutik
Til evalueringsmødet var der bred enighed om, at det var et godt tiltag og godt besøgt. Dejligt, at
der var både danskere og flygtninge. Meget god pressedækning.
Frelsens Hær er interesseret i et lignende arrangement, og der kom på mødet flere forslag til
ændringer til næste gang. Der ligger et referat fra mødet.
Kørsel
Sep fortæller, at det er hårdt at skulle køre så meget, da de kun er 2-3 personer, som kører møbler.
Der er over 2100 medlemmer i Venligboerne – hvorfor er der ikke flere chauffører?
Der bliver jævnlig slået op i gruppen om denne udfordring, men det kan ende ud i, at vi må sige nej
tak til møbler.
Drengeklub
Frelsens Hær starter en drengeklub den 24. september, som vi er blevet bedt om at promovere.
Det er for drenge mellem 13 og 18 år.
Foredrag/medier/nye muligheder
•
Ulrik har holdt oplæg for SF Randers; debat omkring flygtninge og integration.
•
Ulrik har holdt åbningstale til Sprogskolens ”åbent hus”-arrangement i Randers Ugen.
•
Interview med Din Avis Randers om Venligboernes ønske om lokaler og om den nye
kontanthjælpsreform og dens indvirkning.
•
Randers Bolig er kommet med et tilbud om, at når der er lejligheder, som bliver forladt om
natten, vil de sortere i de efterladte sager, og vi må få de gode ting, hvis vi selv henter dem.
•
Friskolen Vellev har doneret 57 computere, hvoraf de 19 er udleveret. 18 er kasseret pga
defekter, der ikke kunne løses. 20 mangler at blive hentet.
•
Hans Jørgen Christensen har tilbudt at reparere cykler, og han må bruge max. 150 kr pr.
cykel. Reparationerne er kun basale.
•
Ulrik har lånt 1500 kr. af Venligboerne til mad til en flygtningefamilie.
2) STATUS PÅ LAGER - oprydning og sortering på Tunøvej.
Der skal ryddes op så hurtigt som muligt, da der er mange ting på Tunøvej, som nogen venter på.
Der snakkes om muligheden for at købe reoler for at holde orden og overblik.
Der afsættes 1000 kr. til dette. Ulrik kigger på inventarland.dk og bestiller reoler og eventuelt

flyttekasser (afhængig af priser og fragt). Karina slår op i gruppen, om nogen vil hjælpe med
sortering, når vi har reoler.
3) FORSLAG TIL EFTERÅRET
Samarbejde med Frelsens Hær om uddeling af mad eventuelt i november. Vi i Venligboerne kan
hjælpe med at købe ind, pakke og udlevere maden til værdigt trængende.
Karina kontakter Edward med forslaget.
4) DATO FOR EVT. NY BUTIK
Vi har ikke i øjeblikket donationer nok på lager til at kunne lave en ny gratisbutik på denne side af
nytår. Til gengæld kan vi se et behov for hjælp til mad hos mange kontanthjælps- og
flygtningefamilier.
I stedet for en ny gratisbutik nu vil vi foreslå Frelsens Hær et samarbejde om uddeling af
madposer. Venligboerne Randers kan hjælpe med indkøb af varer, indsamling af maddonationer,
pakning af poser samt udvælgelse af familier med behov for hjælp.
5) LOKALEEFTERSØGNING
Vi har (stadig) brug for egne lokaler, gerne med god plads. Vi igangsætter eftersøgning af lokaler
ved bl.a. at få de lokale aviser til at skrive om, at vi mangler et sted at være. Ulrik har allerede talt
med Din Avis, og om nogle dage laves interviews med både Randersidag.dk og Amtsavisen.

Hvis der findes et lokale kunne en crowdfunding kampagne til hjælp til betaling af husleje være en
mulighed.
Vi er enige om, at det ikke er lige nu. Derimod overvejer vi at tale med Kommunen igen.
Der er også en mulighed for at spørge lokale forretningsmænd/ ejendomsspekulanter om lån af
tomme lokaler. Dette afventer vi med til vi ser, om der eventuelt kommer noget ud af den
kommende mediedækning.
6) STUDIEGRUPPE
Studiegruppe kan måske være i forbindelse med Frivilligværket.
Eventuelt et par timer om ugen, hvor der øves dansk, hvis det er muligt at låne lokale. Der er
andre, som udbyder lignende hjælp, bl.a Sct. Clemens Kirke og Sprogskolen. Hvis vi laver vores
egen studiegruppe, er det nødvendigt med 2-3 frivillige til at ”undervise”, så opgaven kan fordeles
på flere personer. Dermed er ingen afhængige af at skulle stå til rådighed fast hver uge.
Sep spørger, om der er sproggrupper ved Frivilligværket.
Laver vi vores egen, kan det prøves af i en måned for at se, om der er tilslutning.
7) AMBITIONSNIVEAU
Vi har drøftet Venligboerne Randers' aktivitets- og ambitionsniveau i bestyrelsen og nået frem til at,
hvis vi skal føre de ting ud i livet, som der bliver efterspurgt, og der ser ud til at være behov for, har
vi brug for flere aktivt deltagende medlemmer (og plads).
Vi afventer med at sætte flere ting/ aktiviteter i gang, til vi ser, om vi kan finde lokale og ikke mindst
flere personlige ressourcer.
Vi beslutter, at dette også nævnes i kommende avisartikler, på hjemmesiden og i Facebookgruppen.
8) DATO FOR NÆSTE MØDE
Dato fastsættes til 11/1, 2017 kl. 19 hos Elsebeth.

9) EVENTUELT
Der opdateres på donationssektionen på hjemmesiden, at der ikke kan hentes og bringes
donationer med få dages varsel. Vi er glade for donationer og ønsker, at giverne så vidt muligt selv
kan fragte til og fra.
Der er møde d. 20/9, hvor Bisidderforeningen, Røde Kors, Integrationsafdelingen og Venligboerne
Randers skal tale om samarbejdsmuligheder, og hvordan vi får gavn af hinandens ressourcer og
viden. Formålet er, at kvoteflygtninge, som kommer til byen, får en kontaktperson, der kan være
med til at forbedre integrationen.
Der er møde, indenfor kort tid, med Familiehuset om hele problematikken om kontanthjælpsloftet
og de problemer, som dette afstedkommer.
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