Referat af bestyrelsesmøde
Venligboerne Randers
26. juni, 2017
Til stede: Sep, Simon og Karina
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Valg af referent
Orientering om og status på det aktuelle hjælpsbehov
Omskrivning/præcisering af gruppebeskrivelsen
Drøftelse af mulighed for ansøgning til udlændingeministeriets projektpulje
Samarbejde med Røde Kors – børneattester
Henvendelse fra Adnan vedr. hjælp til tandpleje
Gratisbutik
Randers Kommune
Deltagelse i national netværkstdag for Venligboerne
Deltagelse i Frivillighuset fødselsdag med ”mød politikerne” den 15. august, 2017
Drøftelse af, hvad der er eller skal være vor arbejdsområde. Hvad kan/vil vi, og hvad gør
vi ikke?
Møde med Krisecentret
Arbejdet med kontaktpersoner
Lokalesituationen
Fodboldskole
Eventuelt, herunder fastsættelse af næste mødedato

Ad. 1)
Karina blev valgt som referent
Ad. 2)
Der er et konstant stort behov for hjælp, men det har skiftet fra tidligere primært at være ting til nu ofte
at være mad- og medicinhjælp. Fra ca. 10.-11. hver måned begynder de første familier at henvende sig,
fordi kontoen er tom. De beder primært om hjælp til mad, men mange spørger også på hjælp til medicin.
Hver måned er der ca. 15-20 familier, der beder om hjælp i større eller mindre grad. På vores
”madhjælpsliste” er der lige nu registreret 28 familier med regelmæssigt behov for hjælp. Halvdelen er
flygtninge.
Behovet for møbler varierer, men mange er i den fase nu, at de ønsker at skifte deres gamle ting ud. I
nogle tilfælde er det tiltrængt, i andre er det knap så meget. Nogle vælger at donere deres gamle ting,
hvis de ikke fejler noget.
Derudover har Krisecentret henvendt sig flere gange i år angående hjælp til kvinder, der skal fraflytte
Krisecentret, og som står med tomme lejligheder.
Der er stadig en lang liste af folk, der ønsker sig cykler eller computere, ellers er vi næsten i bund med de
fleste ting, der har været lang ventetid på.
Generelt er listen over folk, der ønsker sig et eller andet, de ikke har råd til selv at købe, meget lang. Der
er netop nu lidt over 100 familier, der har mindst ét ønske. Ca. 30 er ikke flygtningefamilier.
BEMÆRK:
Vi har oplevet et par gange i år, at folk beder om væsentligt mere, end de har brug for evt. med henblik
på videresalg. På næste møde må vi tage stilling til ”hamstring” og konsekvenserne heraf. Admin-gruppen
har i år smidt 2 personer ud af gruppen, da vi opdagede, de fik flere ting gratis, som de efterfølgende
solgte i andre grupper.
Ad. 3)
Gruppebeskrivelsen er for lang og læses ikke af folk. Vi beslutter at opdatere beskrivelsen ved bl.a. at
fjerne al intro om, hvem/hvad Venligboerne er (det kan læses på hjemmesiden, som vi alligevel linker til)
og i stedet formulere en ny, kort og præcis beskrivelse på dansk, engelsk og arabisk. Der skal bl.a. stå, at
vi ikke ønsker opslag om/med politik, artikler (medmindre de er VB-Randers relevante), pengeansøgninger

og reklame (med undtagelse af arrangementer godkendt af admin). Derudover tilføjer vi, at man skal
holde en god tone, og at ”jeg søger/jeg har”-opslag skal gå via Karina som hidtil.
Karina laver et udkast til en ny beskrivelse og poster den i styregruppen.
Ad. 4)
Udlændingeministeriet har bevilget 5,2 millioner kroner, der bl.a. kan søges af foreninger, der arbejder
med integration. Vi beslutter at søge penge fra puljen til hjælp til at etablere et lokalt ”Venligbohus”,
hvor vi kan samle alle vores aktiviteter (lager, café, arrangementer, håndarbejdsklub, værksted m.m.). Til
ansøgningen genbruger vi elementer fra ansøgningen til Genbrugen, men vi finder også reelle forslag til
steder, vi kan være og etablere ”vores hus”.
Sep laver et udkast til ansøgningen.
Karina finder mulige lejemål, vi kan vedhæfte som bilag.
Fristen for ansøgningen er 15. august. Hvor mange penge vi søger om, beslutter vi via Styregruppen, når vi
har et overslag over de samlede udgifter samt 1. års leje af Venligbohus.
Det bemærkes, at det er muligt at få hjælp til ansøgningen fra Frivilligværket.
Ad. 5)
Arne og Bent, der står for arbejdet med kontaktpersoner, har foreslået, at vi slår vores
kontaktpersonsregister sammen med Røde Kors' og indgår et samarbejde med fælles liste, så man ikke skal
skele til, om kontaktpersonen hjælper via Røde Kors eller via Venligboerne. I den forbindelse vil det kræve
børneattester på alle kontaktpersoner.
Bestyrelsen beslutter at give Arne og Bent lov til at sammenkøre vores liste med Røde Kors. Arne og Bent
skal selv informere nuværende og fremtidige kontaktpersoner om kravet om børneattester og registrere,
hvem der har en sådan. Hvis nogle kontaktpersoner sig nej til at stille med en børneattest, skal
bestyrelsen vide det. Derudover skal vi have en kopi af den sammenkørte liste.
Kravet om børneattest skal også gælde for undergruppen ”Venligboerne passer vores børn”. Her skal
admin sørge for at informere og registrere børnepassernes børneattester.
Vi diskuterer, hvorvidt det skal gælde andre steder, og om der er behov for at indskrive noget i
vedtægterne vedrørende dette. Da det er vigtigt at have rene linjer overfor myndighederne, så snart der
er børn involveret, og noget af dette vil komme til at inkludere Venligboernes generelle arbejde, beslutter
vi følgende:
Laves der arrangementer målrettet børn i Venligboerne Randers-regi (det vil sige for VB Randers-penge
eller arrangeret via VB Randers-gruppen), skal arrangørerne/de frivillige stille med en børneattest. Dette
indskrives i vedtægterne.
Simon laver et udkast til vedtægtsændring, der skal godkendes på næste generalforsamling. På
nuværende tidspunkt kan vi godt vente med at godkende ændringen til næste ordinære
generalforsamling, men opstår der en situation, hvor det kan blive relevant med børneattester før
generalforsamlingen, må vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og få vedtægtsændringerne
godkendt.
Sep kontakter Arne og Bent vedrørende kontaktpersonsgruppen.
Karina kontakter Ulrik, som er admin for børnepasningsgruppen.
Ad. 6)
Adnan Barzange har kontaktet Karina og spurgt, om Venligboerne kan hjælpe flygtninge med
tandlægeregninger. Mange har ikke råd til at gå til tandlæge, og nogle har virkelig store problemer, der
kræver behandling.
Elsebeth har på forhånd oplyst, at der findes en Venligboerne-gruppe med fokus på tandlægehjælp til
flygtninge, men det er uklart præcist, hvordan de kan og vil hjælpe. Elsebeth må undersøge formålet med
gruppen nærmere og melde tilbage. Dog oplyser hun, at der ikke i øjeblikket er meget aktivitet i gruppen.
Bestyrelsen beslutter, at hvis gruppen kan bruges til at hjælpe flygtningene i konkrete situationer, vælger

vi at fokusere på at få reklameret for gruppen i alle de Venligbo-grupper, vi er medlem af, så der kan
komme flere medlemmer og mere aktivitet i gruppen, og fremover vil vi så henvise hertil.
Der er også mulighed for, at alle med lav indkomst kan søge om enkeltydelse fra kommunen til hjælp til
bl.a. tandlægeregninger, men for mange flygtninge er det dybt uoverskueligt, da de skal stille med rigtig
meget dokumentation om indtægter, kontobevægelser/kontooplysninger samt have et prisoverslag fra
deres tandlæge, hvorefter der kan være op til 6 ugers sagsbehandlingstid på ansøgningerne (hvilket kan
være enormt lang tid, hvis man har tandpine).
Vi beslutter, at vi i øjeblikket ikke kan gøre andet end at henvise til tandlægehjælpsgruppen og
muligheden for at søge enkeltydelser. Vi har ikke ressourcer til yderligere.
Ad. 7)
Da specielt vores tøjlager er ved at være godt fyldt, er det måske på tide, at vi laver en ny ”gratisbutik” denne gang dog kun med tøj og tilbehør for at holde arbejdsbyrden og det nødvendige antal frivillige
nede. Vi foreslår at holde en gratisbutik, der kun har åbent i f.eks. 6 timer én dag, hvorved vi kan nøjes
med 2 dage i alt, da der også skal bruges en dag til opstilling og klargøring.
Sep tjekker, om det er muligt at låne lokaler i Kulturhuset.
Karina har tidligere haft kontakt med Fritidscentret, men her falder vi desværre udenfor de kategorier,
der tilbydes gratis mulighed for at låne lokaler. Skal vi låne et lokale i 2 hele dage, vil det koste flere
tusinde kroner i leje.
Sep laver et opslag i gruppen for at høre, om nogle kunne være interesseret i at være frivillig til en ny
gratisbutik. Hvis interessen er der, arbejder vi videre med det.
Ad. 8)
Sep har hørt fra flere flygtningefamilier, at de har problemer med samarbejdet med Jobcentret angående
praktikpladser. Flere har udtalt, at selvom de officielt bliver opfordret til selv at finde praktikpladser, kan
de ikke få lov at skifte eller komme i praktik der, hvor de gerne vil, selvom virksomhederne har givet
tilsagn.
Sep undersøger sit netværk for at finde firmaer, der kan bekræfte dette.
Øvrig diskussion om emnet udskydes til næste møde.
Ad. 9)
Den 8. juli er der fælles netværksdag for Venligboere fra hele landet. Karina har lavet et opslag i gruppen
for at høre, om nogle er interesserede i at deltage og/eller repræsentere Randers, da ingen i
Styregruppen har mulighed for det. Hvis ingen melder sig på opslaget senest den 30. juni, skriver Karina i
den fælles koordinationsgruppe for arrangementet, at VB Randers desværre ikke kan deltage.
Ad. 10)
Frivillighuset holder fødselsdag den 15. august, hvor det bl.a. er muligt at møde nogle af de lokale
politikere. Det kan være en mulighed for os at gøre opmærksom på vores behov for lokaler i byen, da det
samtidig er kommet frem, at kommunen har hyret en konsulent, der skal hjælpe dem med at få fyldt de
mange tomme lokaler, der er rundt om i byen. Det kan vi hjælpe med, hvis de giver os lov.
Det vil være en god idé, hvis 1-2 personer fra bestyrelsen deltager og forsøger at få skabt en kontakt til
lokalpolitikerne. Sep melder sig som den ene deltager.
Ad. 11)
Udskydes til næste møde.
Ad. 12)
Anni og Sep deltager i et møde med Krisecentret den 17. august, kl. 15:00 angående fremtidigt
samarbejde, og hvilke muligheder kvinderne har, når de fraflytter centret.
Karina oplyser efterfølgende, at hun i en mail fra en af medarbejderne fra Krisecentret har fået at vide,
at kvinderne som alle andre kan søge etableringsydelse fra kommunen, som vurderes individuelt baseret
på deres situation og økonomi. Derudover er kvinderne ofte meget alene om at få etableret sig i en ny

bolig, og at mange kvinder står uden ejendele, når de fraflytter Krisecentret. Tidligere har de kunnet søge
Egmontfonden om ”en håndskrækning” på 10.000 kr., men denne mulighed er ikke længere til stedet.
Krisecentret undersøger, om der er andre muligheder.
Ad. 13)
Der er i øjeblikket problemer med at finde en kontaktperson til en familie med en fysisk handicappet far,
som ellers har stort behov for at få en kontaktperson. Flere søger personer, der vil hjælpe dem med
undervisning i dansk, engelsk og matematik, og det nuværende antal kontaktpersoner kan ikke dække
alle.
Der er brug for flere kontaktpersoner. Forslag til, hvordan vi kan skaffe disse modtages gerne.
Ad. 14)
Vi har stadig problemer med logistikken og lagerpladsen og mangler virkelig ét samlet sted, hvor ting kan
komme ind og ud fra. Lige nu opbevares donerede ting primært i vores depotrum på Tunøvej samt privat
hos Betty og Johannes, Claus samt Sep.
Derudover opbevares der maddonationer hos Sep, Karina og Anni.
Hvad gør vi? Hvad har vi af muligheder for at få det samlet, så vi også bedre kan få overblik og sorteret?
Snakken om lokaleplads/lager genoptages på næste møde.
Ad. 15)
Sep har fået skaffet 5 fripladser til den kommende fodboldskole på Ulvehøj i Haslund i uge 32. Der er 2
pladser til børn på 5-6 år, 1 plads til et barn på 7-8 år og 2 pladser til børn på 9-10 år. Vi beslutter at
tilbyde pladserne til fodboldskolen via et opslag i gruppen. Derefter trækker vi lod om, hvilke børn der
bliver de heldige deltagere.
Det skal tilføjes, at udover at skolen er gratis for disse børn, får alle også en fodboldtrøje, et par shorts,
et par strømper, en fodbold, en drikkedunk og en mulepose samt frokost alle dage.
Der kan være en udfordring med at få børnene frem og tilbage til fodboldskolen, da mange af de udsatte
familier, der er målgruppen herfor, ikke har bil og kan køre med børnene.
Sep laver et opslag om selve fodboldskolen og spørger, hvem der kunne være interesseret inklusiv datoer,
tidspunkter og alder m.m.
Karina laver efterfølgende et opslag, hvor vi søger folk, der kan hjælpe med at bringe børnene til og fra
fodboldskolen, f.eks. i form af en samkørselsordning, eller hvis man kan følge ungerne til og fra med
bussen.
Ad. 16)
Da der på dagens møde kun er 3 deltagere, beslutter vi at lave en dato-afstemning i Styregruppen for at
finde den bedst passende dato for næste bestyrelsesmøde. Vi afgrænser mulighederne til 4.-7. samt 12.13. september, 2017.
Simon opsætter afstemningen.

