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Deltagere: Anni Andersen, Conni Vahl, Elsebeth Vahl, Karina Hjorth, Lipi Sep 
Thalwitzer, Simon Justesen

D A G S O R D E N :

1. Konstituering af bestyrelsen

2. Godkendelse som Folkeoplysende Forening - mulig oprettelse af 
børnearrangementer, så der kan søges om lokaletilskud + tilpasning af 
vedtægterne.

3. Ansøgning om midler fra Y's Men's uddelinger fra GenBrugen

4. Lokaler

5. Deltagelse v/integrationsstormøde 9. maj i Underværket + tekst til folder.

6. Hjemmesiden – forum/indmeldelsesformular

7. Møbler hos Betty

8. Situationen vedrørende Mohamed og Muhamad

9. Evt.

Ad 1)
Conni ønsker ikke at fortsætte som formand, og Karina foreslår i stedet Sep. Resten af 
bestyrelsen bakker op. Karina melder sig til at fortsætte som kasserer. Vi taler om at 
udpege en næstformand, hvilket vi beslutter at gøre. Bestyrelsen konstituerer sig derfor 
således:

Formand: Lipi Sep Thalwitzer
Næstformand: Anni Andersen
Kasserer: Karina Hjorth
Bestyrelsesmedl.: Elsebeth Vahl og Simon Justesen
Suppleanter: Conni Vahl og Ulrik Goerlich

Ad 2)
Der er åben diskussion om fordele og ulemper ved at være folkeoplysende forening, 
samt hvilke muligheder vi har. Hvis der skal skaffes lokaletilskud, skal vedtægterne 
ændres og godkendes på en (ekstraordinær) generalforsamling. Et af kravene er, at børn 
indgår som målgruppe i vedtægterne, og at der er faste børnearrangementer. Dette er 
som udgangspunkt ikke et problem, da der allerede laves arrangementer for børn 
planlagt af enkelte Venligboere. Vi skal blot sørge for, at der er mindst ét ugentligt 
børnearrangement i de lokaler, vi (forhåbentligt) finder.



Derudover skal der være minimum 5 betalende medlemmer i foreningen, før man kan 
godkendes af folkeoplysningsudvalget. Indførelse af kontingent kan medføre, at folk 
trækker sig ud, medmindre kontingentet er så lavt, at alle har råd til at betale, f.eks. 20
kr./år.

Vi beslutter at arbejde videre med ideen og researche mulighederne yderligere. Sep og 
Anni kontakter kommunen angående formkrav til vedtægter og udformer et forslag til 
vedtægtsændringer.

Anni undersøger endvidere, om der er krav til minimumsbeløb for kontingentet.

Emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde, når vi har mere information at arbejde 
ud fra.

Ad 3)

Bent Fenger Jensen har udformet et udkast til ansøgning om midler fra Y's Men's 
kommende uddelinger fra GenBrugen. Ansøgningen skal indsendes inden 1. maj. 
Bestyrelsen har enkelte rettelser og tilføjelser til ansøgningen. Elsebeth sender disse til 
Bent, og Elsebeth og Karina læser efterfølgende korrektur på endelig ansøgning, før Sep 
underskriver og indsender.

Sep har udformet et budgetudkast til børnearrangementer, som vedhæftes som bilag til 
ansøgningen.

Ad 4)

Karina har via nettet fundet et lokaleforslag på Tronholmen 10. Lokalet er 300 m2, og 
koster 72.000 kr./år i leje. Ifølge opstillingen fra Nybolig er der forskellige lokaler, som 
kan bruges til henholdsvis lager, værksted og café. Dog ser det ud til, at der kun er 
varme/radiatorer i det ene lokale, hvilket kan være et problem.

Bestyrelsen beslutter at kontakte Nybolig for en mulig fremvisning fredag kl. 15. 
Elsebeth tager kontakt til Nybolig.

Ad 5)

Karina har modtaget mail med invitation til deltagelse i integrationsstormøde i det 
integrationsnetværk, der er udsprunget af Underværket. Mødet finder sted den 9. maj, 
og Venligboerne Randers må meget gerne stille med minimum 2 personer, som samtidig 
vil sørge for en præsentation af foreningen af ca. 5 minutters varighed.

Poul Jebjerg fra Underværket har inviteret og samtidig medsendt en fil med beskrivelser
af de deltagende foreninger og organisationer og ønsker samtidig, at Venligboerne 
Randers bliver en del af netværket og fremsender en tekst til ”netværkskataloget”.

Bent Fenger Jensen har allerede meldt ud, at han gerne vil deltage som repræsentant 
for Venligboerne Randers i sin egenskab af koordinator for kontaktpersoner, da dette er 
den primære opgave i VB-regi, hvor integration virkelig er i spil. Derudover vil både Sep 



og Conni gerne deltage. 

Karina videresender mail med invitationen til Sep. Karina og Sep udformer et oplæg, og 
Karina sender en tekst til kataloget til Poul Jebjerg.

Ad 6)

Simon fortæller lidt om mulighederne for større udnyttelse af hjemmesiden for de 
interesserede/Venligboere, der ikke er på Facebook, og kommer med forskellige forslag 
til nye funktioner.

Bestyrelsen beslutter, at der skal udformes en indmeldelsesformular, så folk kan 
registrere sig som Venligboere uden at være på Facebook. Formularen skal indeholde 
navn, adresse, e-mail og telefonnummer samt muligheden for at tilmelde sig et 
nyhedsbrev.

Registrering via formularen skal samtidig give automatisk adgang til et forum på 
hjemmesiden, hvor man kan kommunikere med andre Venligboere udenom Facebook. 
Det stiller krav til bestyrelsen/styregruppen om at huske at pleje både Facebookgruppe 
og hjemmesideforum og at poste informationer og problemstillinger begge steder. 
Nyhedsbrevstilmelding skal endvidere kun være mulig for medlemmer.

Simon sætter arbejdet i gang, dog uden fast deadline.

Ad 7)

Hos Betty og Johannes Langberg har der i ca. 1 år stået nogle få, lidt specielle møbler af
ældre dato (en træskænk med udskæringer samt en armstol ligeledes med 
udskæringer). Møblerne blev dengang vurderet af Lauritz.com, der satte skænken til en 
værdi af 800-1000 kr. samt stolen til 500-800 kr., hvis vi vel at mærke satte dem på 
auktion inden 30 dage. Det var desværre ikke muligt at få møblerne fragtet til Århus 
indenfor tidsrammen, men Betty og Johannes tog derned med dem før påske. Desværre 
var Lauritz.com ikke længere interesseret i at tage møblerne ind, og de kom dermed 
med tilbage til Randers.

Bestyrelsen beslutter i stedet at sætte møblerne til salg på f.eks. Gul & Gratis (skænk til
400 kr. – stol til 150 kr.).

Derudover fik vi for nyligt doneret et stort, komplet sæt kurvemøbler, som giver ønskede
at sælge, så Venligboerne Randers kunne få pengene. Da giver desværre blev syg, fik vi 
møblerne i stedet med henblik på selv at sælge dem.

Bestyrelsen beslutter at opdele det store sæt i 2 mindre (men stadig komplette) sæt og 
sætte disse til salg for henholdsvis 800 kr. og 1500 kr.

Karina aftaler nærmere med Betty vedrørende annoncering og sørger for at sætte 
møblerne til salg.



Ad 8) To af gruppens medlemmer har kontaktet os og har bedt om hjælp. 

Den ene står lige nu uden bolig og uden indtægt efter at have været flyttet ud af byen. 
Sagen er meget kompleks, og vi mangler rigtig mange informationer, før vi kan vurdere, 
om vi kan og vil hjælpe. Der er helt klart brug for en tolk og for afklaring af visse helt 
konkrete spørgsmål, før vi kan gå ind i sagen. Ulrik har allerede meldt sig som 
partsrepresentant. Sep spørger en mand, hun kender, om han vil tolke.

Når vi ved mere, beslutter vi, om vi kan og vil gøre noget konkret.

Den anden person står til udsmidning af sin nuværende bolig pga. nogle personlige 
omstændigheder, som har gjort, at han er kommet i klemme mellem boligforeningen og 
kommunen, der har boligplaceret ham i en lejlighed, han ikke (længere) har råd til at 
være i, men som han ikke kan slippe ud af, da der mangler en underskrift på opsigelsen –
en underskrift, der ikke kan skaffes, da personen ikke kan findes.

Sep og Karina overtager denne sag fra Ulrik. Vi ved en del mere om denne sag allerede, 
men den er som den anden også meget kompleks.

Uanset hvad det ender med, kræver begge sager formentlig økonomisk hjælp, som vi 
som forening ikke kan stille til rådighed. Vi indsamler ikke penge til enkeltpersoner i 
foreningsregi, men hvis nogle fra foreningen vil samle penge ind til de to i privat regi, 
kan og vil vi ikke sætte os imod dette.

Vi vil fortsat ikke tillade indsamlinger i Venligboerne Randers' egen gruppe på Facebook, 
men henviser til gruppen, der hedder ”Venligboerne samler ind til flygtninge”.

Ad 9)

Karina fortæller, at hun er blevet kontaktet af en af gruppens medlemmer, som gerne vil
donere et par ting, men som også vil stille sig til rådighed som chauffør med stort 
kørekort, hvis der f.eks. skal flyttes større mængder donationer, eller hvis medlemmer 
skal flytte og har brug for lastbil.

Næste møde fastsættes til 26. juni, 2017, kl. 19:00. Vi aftaler nærmere vedrørende 
stedet.


