Referat af bestyrelsesmøde 12. september, 2017
Til stede: Anni, Conni, Elsebeth, Karina, Sep, Simon
DAGSORDEN:
1. Valg af referent
2. Opfølgning fra sidste gang:
- Opdatering på/godkendelse af omskrivning/præcisering af gruppebeskrivelsen.
- Ansøgning til udlændingeministeriets projektpulje.
- Flygtningenes samarbejde med Jobcentret.
3. Udskudt fra sidste møde: "Hamstring" (evt. til videresalg), hvordan håndterer vi
det?
4. Udskudt fra sidste møde: Drøftelse af, hvad der er eller skal være vor
arbejdsområde. Hvad kan/vil vi, og hvad gør vi ikke?
5. Udskudt fra sidste møde: Lokalplads/lager, hvilke muligheder er dukket op ved
evt. samarbejde?
6. Opstart af fødevarebank/organiseret madhjælp, bagatelgrænse/privatsfære.
7. Økonomisk rådgivning (team v/Anni og Birgitte).
8. Evaluering på sommerens gratis tøjbutik, evt. ny dato for butik i efteråret.
9. Indsamlingsregler - se info på
http://www.indsamlingsnaevnet.dk/da/Home/Information/til_indsamler/Skal_en
_indsamling_anmeldes_til_Indsamlingsnaevnet.aspx?fref=gc&dti=455099421343608
10.Samarbejde med Røde Kors Randers-afdelingen (og evt. andre velgørende
organisationer, herunder Red Barnet (Sep har været til møde)) - angående bl.a.
efterlysning af indsamlere.
11.Henvendelser fra Integrationsafdelingen under Randers Kommune - om diverse
ting, de har brug for bl.a. til unge mennesker. Henvendelserne sker via mentorer.
12.VB præsentation ved samarbejds-/netværksmøde for økonomiske rådgivere, 5.
oktober.
13.FrivilligBørsen, 29. september - BioNutria Park, kl. 16-18:30. Vil vi deltage igen?
14.Eventuelt, herunder fastsættelse af næste mødedato
Ad 1) Karina blev valgt
Ad 2) - Karina har lavet forslag til ny gruppebeskrivelse – den godkendes og oversættes
til engelsk og arabisk.
- Sep informerer om, at vi missede ansøgningsfristen til Udlændingeministeriets
projektpulje i år, da det er et større arbejde at få indsendt en ansøgning. Vi

beslutter at nedsætte en projektgruppe bestående af Sep, Simon og Karina, der
arbejder på ansøgningen til 2018.
- vi diskuterer sagen om flygtninges samarbejde med Jobcentret, men kan ikke i
øjeblikket gøre andet end at henvise til Bisidderforeningen.
Ad 3) For at undgå ”hamstring” (at det er de samme folk, der får de fleste ting, der slås
op i gruppen) får Betty, Sep og Karina ”carte blanche” til at vurdere fra gang til
gang, om der sker en fair fordeling af de udbudte ting.
Ad 4) Generel drøftelse. Problemet er ikke så stort på nuværende tidspunkt, og vi
overlader ansvaret om evt. godkendelse af opslag med atypiske anmodninger til
admin-gruppen, der kommunikerer dagligt i chatten på Facebook.
Ad 5) Lokalepladsen – eller mangel på samme – er en konstant udfordring. Sep fik et
opkald efter sin deltagelse i Frivilligværkets fødselsdag med tilbud om
lokaledeling, men det er desværre ikke brugbart pga størrelse og trapper. Vi
beslutter at afvente nye muligheder samt selvfølgelig vores ansøgning til
projektpuljen i 2018.
Ad 6) Fødevarebank/madhjælp-arbejdet blev overtaget af Anni Andersen og Helle
Abildgaard for ca. 3 måneder siden. De har prøvet at finde en god måde at løfte
opgaven på, og deres lukkede Facebook-gruppe for trængende familier
repræsenterer lige nu godt og vel 30 husstande. Alle bliver stillet 3 spørgsmål om
behov, inden de evt. lukkes ind i gruppen. Helle håndterer Facebook-gruppen.
Første store uddeling i juli var en test, hvor nogle kom, mens andre med behov
for hjælp ikke dukkede op. Behovet for mad er dog generelt stort, og de
indkomne donationer af dagligvarer via VB-gruppen er ikke dækkende. Derfor blev
der til 2. uddeling lavet en aftale om at stå med en indkøbsvogn ved Rema1000 i
Jernbanegave. Det gav mange gode donationer.
2. uddeling i august gik bedre, flere kom – inklusiv nye folk, der nu er tilføjet
listen. Alle fik gode poser med hjem. Det virker som om, folk nu har fundet ud af,
hvordan de får hjælp.
Til 3. uddeling i september er der allerede nu lavet aftale om at stå ved
Rema1000 på Lucernevej. Karina kontakter derudover Kvickly for at høre om
muligheden for også at stå der. Uddelingen er den 22. september.
Helle og Anni fortsætter arbejdet i september, oktober og november, men vi
beslutter, at vi i december i stedet vil henvise folk til de organisationer, der
tilbyder decideret julehjælp.
Hjælpen vil kun bestå af nødvendige dagligvarer og inkluderer f.eks. ikke
cigaretter og dyremad.
Fra januar er der måske mulighed for at indgå et samarbejde med Skt. Andreas
Kirke, der kan stille lokaler inkl. køleskab/fryser til rådighed for
madhjælpsprojekter. Vi afventer nærmere informationer fra menighedsrådet.
Ad 7) Økonomisk rådgivning sker via Anni Andersen (da det ofte også inkluderer
madhjælp) og Birgitte Møbjerg. Anni holder øje med madhjælpsgruppen og

kontakter folk herfra, hvis hun får en fornemmelse af, at de kan hjælpes med et
økonomitjek og budgetplanlægning. Folk, der laver opslag omhandlende
økonomiske problemer til hovedgruppen, får tilsendt en privatbesked med tilbud
om rådgivning.
Ad 8) Den seneste gratisbutik var en virkelig positiv oplevelse – organiseringen var
væsentligt bedre end sidste gang, og lokalet var stort og godt placeret. Til næste
gang skal vi huske, at vi skal bruge lige så lang tid til nedtagning som til opstilling,
og der skal være flere hjælpere. Vi beslutter, at vi på næste møde skal finde en
ny dato for gratisbutik i februar/marts, gerne igen i Store Sal på Kulturhuset, hvor
der vil være opstilling fredag, åbent lørdag og nedtagning søndag.
Ad 9) Birgitte Møbjerg har mindet os om reglerne for indsamlinger, da der et par gange
har været tvivl om, hvorvidt en indsamling var lovlig. Såvidt vi kan læse ud fra
reglerne, skal vi holde evt. indsamlinger internt i VB-gruppen (ingen offentlige
udmeldinger), ligesom vi ved indsamling af dagligvarer ved butikker skal sikre, at
vi har butikkens tilladelse. Ønsker butikken at reklamere overfor deres kunder, at
de kan donere til os, må det være butikkens ansvar at sikre tilladelse til dette.
Bestyrelsen beslutter, at det i VB-gruppen er OK med indsamlinger af økonomisk
karakter, hvis det er til VB-aktiviteter, f.eks. madhjælp, lokaleleje eller et
arrangement for gruppens medlemmer.
Private indsamlinger accepteres ikke.
Ad 10)Conni og Karina er blevet kontaktet af henholdsvis Røde Kors og Red Barnet
angående opslag om efterlysninger af indsamlere til organisationernes årlige
indsamlingsdage. Vi beslutter, at vi ikke ønsker disse opslag i gruppen, da vi heller
ikke får opslag om vores behov hos de forskellige organisationer.
Derudover har Sep været til brainstormingmøde med Red Barnet Randers, der
ønsker at oprette en pulje, hvorfra der kan søges tilskud til fritidsaktiviteter. De
vil give op til 1000 kr om året og ønsker at finde en samarbejdspartner, der kan
hjælpe med henvisning af egnede ansøgere. Kommunen ønsker ikke at indgå et
samarbejde med dem pga kravet om opfølgning på, om de ansøgere, der får
tilskud, rent faktisk også møder op til aktiviteten (= får noget for pengene).
Red Barnet skal researche en del mere på de forskellige muligheder, men som det
ser ud her og nu, er det ikke noget, Venligboerne Randers kan gå ind i.
Ad 11)Vi har modtaget flere henvendelser fra integrationsmentorer på jobcentret, som
gerne vil hjælpe specielt unge flygtninge med forskellige (fysiske) ting. Vi
beslutter at tilbyde hjælp til disse på lige fod med øvrige henvendelser, hvilket vil
sige, at de unge kan komme på ventelisten, hvis det ikke er ting, vi har på lager.
Vi skal have oplyst navn, adresse og telefonnummer, så vi kan sikre, at de unge
ikke allerede står på vores liste via deres forældre, som selv har kontaktet os
eller er blevet henvist via Sprogcentret eller andre.
Ad 12)Vi diskuterer henvendelsen fra de boligsociale økonomirådgivere og vurderer, at
henvendelsen mest går på at gøre brug af VBs hjælp ved, at rådgiverne kan sende
folk til os, så vi kan hjælpe dem med fysiske og praktiske ting.

Vi beslutter, at Sep skriver en kort besked til dem om, at vi p.t. ikke har
ressourcer til at deltage med et oplæg eller at kunne tilbyde hjælp udover det, vi
allerede gør i forvejen, men hvis de blandt deres netværk har ressourcestærke
folk, der kan bidrage til vores arbejde, mangler vi rigtig meget folk, før vi kan
indgå i et gensidigt samarbejde.
Ad 13)Vi har fået invitation til en ny FrivilligBørs med samme koncept som sidste år. Vi
har intet fået ud af børsen sidste år, og vi beslutter derfor, at vi ikke ønsker at
deltage denne gang. Karina skriver en besked til arrangørerne og forklarer
hvorfor, og at vi fra vores synspunkt har brug for deltagelse af flere ”givere”
(f.eks. virksomheder med ressourcestærke personaleforeninger). De fleste
deltagere sidste år var organisationer/foreninger, der søgte hjælp.
Ad 14)Næste møde fastsættes til 16. januar, 2018 – sted aftales nærmere.
Derudover snakker vi om, at vi skal huske at orientere i Styregruppen på Facebook
om de forskellige aktiviteter/møder, vi er en del af i perioderne mellem
bestyrelsesmøderne, så vi ikke behøver fylde dagsordenen med emner, der
egentlig bare er orientering.

