
Referat af bestyrelsesmøde 16. januar, 2018

Til stede: Anni, Conni, Elsebeth, Karina, Sep, Simon, Ulrik – og Betty som gæst

D A G S O R D E N :

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Opfølgning fra sidst
3. Hemmelig hjælp
4. Evaluering af maduddelinger / foodbank samt opstart af samarbejdet med Skt. 

Andreas Kirke.
5. Temadag for styregruppen (evt. inkl. julefrokost)
6. Forberedelse til årsmøde/generalforsamling, herunder info vedr. 

regnskab/budget.
7. Ansøgning om støtte fra $18-midlerne ”Frivilligt Socialt Arbejde”.
8. Blokering af medlemmer
9. Næstehjælperne er kommet til Randers
10.Stop Spild Lokalt (Randers)
11.VB Randers og medierne
12.Forøgelse af antallet af kontaktpersoner for flygtninge
13.Eventuelt

Ad 1) 
Conni blev valgt som ordstyrer, Karina blev valgt som referent

Ad 2) 
Karina fortæller, at det ikke endnu er lykkedes at få oversat gruppebeskrivelsen til 
arabisk. Ulrik foreslår at spørge Farwas, og Betty foreslår Lukman. 

Karina tager kontakt til de to og finder ud af, om en af dem kan hjælpe.

Ad 3)
Der har været episoder, hvor folk har bedt om at få hjælp til bl.a. mad i hemmelighed, 
dvs hvor det skal holdes skjult for en ægtefælle. Hvordan forholder vi os til det? 

Det besluttes, at vi ikke yder hjælp, hvor det skal foregå i hemmelighed – det gælder 
både mad og andre praktiske ting. Vi henviser til foodbanken, hvor folk kan tilmelde sig 
en månedlig uddeling og selv hente hjælp ved behov. Er der behov derudover, vurderes 
det fra gang til gang. Vi vil fortsat opfordre til, at der findes varige, brugbare løsninger 
på familiernes behov – foodbanken/madhjælp er kun midlertidigt og en mindre hjælp 
til, når det virkelig brænder på.

Familier med større behov over en længere periode kan via kommunen visiteres til 
hjælp fra Kirkernes Familiehjælp.

Ad 4)
Anni informerer om, at der p.t. er 135 medlemmer af Foodbank-gruppen – nogle er 
hjælpere, og nogle er ægtepar. 
42 husstande fik hjælp i november (vi modtog 1300 kr i donationer udover 
maddonationer fra private)
76 husstande fik hjælp i december (her modtog vi 6000 kr i donationer udover 



maddonationer fra flere virksomheder og private)
Knap 60 er tilmeldt uddelingen i januar indtil videre (udover maddonationer er der 
doneret 2900 kr, hvoraf 1000 kr kommer fra Skt. Andreas Kirke). Dagen efter 
bestyrelsesmødet modtog vi yderligere en donation på 1000 kr øremærket til de store 
familier.

Vi screener ikke folk, men hvordan finder vi ud af, hvem der er berettiget? Som 
udgangspunk er alle på lav overførselsindkomst berettiget. Bestyrelsen beslutter at 
genoptage muligheden for at stille 3 spørgsmål om indkomst/behov ved indmeldelse til 
de personer, der søger medlemskab af Foodbank-gruppen på Facebook. Anni og Helle 
udformer spørgsmålene.

Anni fortæller, at der p.t. afventer 10 anmodninger. Bestyrelsen beslutter, at de skal 
lukkes ind med det samme. Det behøver ikke betyde, at der er 10 nye tilmeldinger til 
januaruddelingen.

Samarbejdet med Skt. Andreas Kirke starter så småt her i januar, men det bliver denne 
gang egentlig blot en uddeling som de tidligere måneder fra privaten – blot er 
uddelingen flyttet til kirkens lokaler. Der er ikke endnu et fast lokale eller mulighed for 
opbevaring af kølevarer. Foodbanken fokuserer på tørvarer samt frisk frugt, grønt og 
brød.

Der er livlig debat om foodbankens virke og samarbejdet mellem foodbankgruppens 
medlemmer og bestyrelsens repræsentanter. Der har været mange uafklarede spørgsmål 
og problemer med at have tillid til hinandens intentioner. Det besluttes, at Anni skal 
fremsætte nogle forslag til mødedatoer, hvor gruppens 6 medlemmer kan mødes og 
afklare mål og rammer for foodbankens fremtidige arbejde.

Derefter fulgte evaluering af uddelingen i december, som var anderledes end de 
tidligere uddelinger. Det gik rigtig godt – folk var (formentlig pga julen) overordentligt 
gavmilde, og der var overraskende mange medlemmer af gruppen, der var klar til at 
hjælpe begge dage med opstilling, uddeling og oprydning. I alt var ca. 30 personer 
involveret i arbejdet over de 2 dage. De produkter, der var i overskud efter uddelingen, 
blev kørt til opbevaring hos Anni og bruges til uddelingen her i januar. De overskydende 
poshcorn, som havde kort holdbarhed, blev uddelt til de skøjtende børn og unge på 
skøjtebanen – til stor jubel for alle.

Karina nævner muligheden for at blive medlem af Fødevarebanken. Det koster 5.000 
kr/halvår. Vi afventer og skal først undersøge, hvad vi helt præcist kan få ud af et 
medlemskab, og om det vil give nok kontra de ting, vi kan få ind ved at handle for 
månedlige mindre donationer.

Ad 5)
Sep fremsætter et forslag om en temadag for styregruppen. Tanken er, at vi i fællesskab 
bruger nogle timer på at fastlægge arbejdsprocedurer, retningslinjer m.m.

Forslaget bliver enstemmigt vedtaget, og det besluttes, at det fremover skal være i 
februar hvert år. Dog vil vi i 2018 fastlægge procedurer m.m. i mindre grupper og vælger
i stedet at afholde en mindre julefrokost for ”aktivgruppen”. Julefrokosten bliver sat til 
19. februar, kl. 18:00 hos Elsebeth Vahl.

Sep udsender invitationen.



Ad 6)
Dato for generalforsamlingen fastsættes til 5. marts, 2018, kl. 19:00-21:00 i cafeen i 
Dragonparken. Conni sørger for at booke lokalet.

Ad 7)
Hvis vi ønsker at ansøge om midler fra $18, kræver det, at vi har børneattester til de 
frivillige, der arbejder med det område, der søges midler til. Vi tager punktet op på 
generalforsamlingen, da der kan søges $18-midler 2 gange om året.

Ad 8)
Bestyrelsen diskuterer en episode med et medlem, der har udvist en opførsel, vi ikke 
ønsker at lægge navn til i Venligboerne Randers. Admin-gruppen har talt om situationen,
da den opstod og valgt i enighed at blokere vedkommende.

Bestyrelsen er enige i beslutningen og giver samtidig admingruppen carte blanche til 
fremover også at vurdere enkeltsager og eventuelle blokeringer/udsmidninger af 
Facebookgruppen.

Ad 9) og Ad 10)
Karina informerer om de to grupper, og at der er forsøgt indledt et samarbejde med Stop
Spild Lokalt – dog uden held endnu. Vi er interesseret i at samarbejde med både Stop 
Spild Lokalt og Næstehjælperne, og vi ønsker ikke at være modstandere.

Indtil videre afventer vi og ser på, hvilke muligheder for samarbejde der måtte dukke 
op.

Karina foreslår, at foodbanken (Anni og Helle) kontakter Stop Spild Lokalt i endnu et 
forsøg på at få et samarbejde i stand angående overskuds mad til udsatte familier.

Ad 11) VB Randers og medierne
Pressen er som udgangspunkt ”et nødvendigt onde”. Kan vi udforme en fælles konsensus 
for, hvordan vi håndterer medierne, når de henvender sig, og hvordan vi kan bruge dem 
til at hjælpe os i vores arbejde? Venligboerne Langå har givet udtryk for, at de gerne vil 
være en del af sådan en fælles håndtering af pressen.

Når medier henvender sig til os ifm specifikke sager, må vi vurdere fra gang til gang, om 
det er relevant, og personerne, der er involveret i sagen, skal høres ad, om de har 
interesse i, at de/Venligboerne generelt udtaler sig.

Bestyrelsen beslutter, at alle henvendelser fra pressen vendes i styregruppen, før vi 
beslutter, om vi vil deltage aktivt.

Anni har lov til at udtale sig og forsøge at få presseomtale om foodbanken med det 
formål at informere om projektet og ikke mindst at forsøge at skaffe flere donationer.

Ad 12)
Spar Nord har tildelt kontaktpersonsprojektet 10.000 kr. Pengene skal bl.a. bruges til at 
få trykt informationsmateriale og til afholdelse af informationsmøder, hvor gruppen 
håber at hverve nye frivillige. Næste ”hvervemøde” er den 21. februar kl. 19 på 
Sprogcentret.



Bestyrelsen og styregruppen går i tænkeboks for at forsøge at finde nye måder at få 
frivillige på, men i skrivende stund er der ingen forslag på bordet.

Ad 13)
Karina laver en ”follow-up” på klargøring af computere, da ventelisten hertil har mere 
end 30 personer, der håber på snart at få en computer. Ulrik og René har klargjort en del
computere sidste år, men arbejdet er gået lidt i stå de seneste par måneder pga 
personlig travlhed og manglende hardware til at kunne levere et komplet set-up.


