
GENERALFORSAMLING 2018

Venligboerne Randers

TIDSPUNKT: 5. marts, kl. 19:00 – ca. 21:00
STED: Caféen i Dragonparken, Thorsgade 24, 8900 Rds C

ENDELIG DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
5. Fastsættelse af kontingent

 Bestyrelsen foreslår, at kontingent for medlemskab af Venligboerne Randers 
fortsat er 0 kr.Derudover vil det blive muligt at købe “frivilligt medlemskab” af 
VenligboHus, såfremt foreningen får etableret lokaler. Vi foreslår, at et personligt 
medlemskab koster min. 150 kr for 1 år, men at man frivilligt kan vælge at betale 
et højere beløb. Igennem disse medlemskaber kan man bidrage til driften af 
VenligboHus (herunder husleje og forbrugsudgifter). Et medlemskab er ikke en 
betingelse for at kunne bruge huset. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

– på valg er:
Karina Hjorth (genopstiller)
Lipi Sep Thalwitzer (genopstiller)
Simon Justesen (genopstiller ikke)

– og som suppleanter:
Conni Vahl (genopstiller ikke)
Ulrik Goerlich (genopstiller)

Derudover består bestyrelsen af Elsebeth Vahl.
Anni Andersen trækker sig pga manglende tid.

Anita Basse og Helle Nielsen stiller op.

Bestyrelsen skal bestå af min. 3 og max. 7 personer inkl. suppleant(er).

7. Valg af revisor
– på valg er Birgitte Møbjerg (genopstiller)

8. Behandling af indkomne forslag

 Samarbejde med Randers mod Nedskæringer og Folkebevægelsen for Social 
Retfærdighed 

Se bilag 3

9. Eventuelt



Bilag 1 – Beretning

Årsberetning ved generalforsamlingen 05.03.18
i caféen i Dragonparken. v/ Sep Thalwitzer, forkvinde for Venligboerne Randers.

Velkommen til Generalforsamling for foreningen Venligboerne Randers. Lige nu er vi 3086 
medlemmer i Facebookgruppen, som udgør grundstammen samt udvekslingsforum for foreningen.
Derudover er der 3 Facebookgrupper:  Kontaktpersoner – Venligboerne Randers, Foodbank – 
Venligboerne Randers samt Styregruppen – Venligboerne Randers.

Kort efter sidste generalforsamling blev Venligboerne inviteret til at være med i et større 
Integrationsnetværk, udsprunget af Underværket. 
Her har vi deltaget i et par arrangementer, medfokus på integration af vores nye medborgere. Det 
ene handlede om planer og visioner i Randers, det andet omhandlede specifikt Randers Kommunes 
Integrationsafdelings sam-/arbejde med de frivillige foreninger. 

I sommerferien 2017 fik vi doneret 5 pladser på Fodboldskole af Randers Kommune. Pladserne 
blev fordelt efter lodtrækning, og ved at oprette en kørselsordning, hvor medlemmer tilbød at køre
de 5 dage, lykkedes det også her med logistikken. Det var dog kun 4 børn, der deltog i hele ugen. de

I efteråret deltog Venligboerne i Frivillighusets arrangement, hvor foreningerne kunne møde de 
lokale politikere og fortælle om deres frivillige arbejde og udfordringer i Randers Kommune. 

VB Randers indgik  i et samarbejde med  Randers Krisecenter for voldsramte Kvinder. 
Krisecenteret oplevede at stå med kvinder, der var klar til udskrivning, og som så sad i tomme 
lejligheder. 

VB Randers  havde vi en Gratisbutik kun med tøj i Kulturhuset. Der var uddeling 6 timer én dag, 
og ca 200 personer kom gennem dørene og gik glade derfra med 1-2 poser tøj pr. person. Mange 
medlemmer bakkede op, hjalp ved uddeling og med den omfattende forberedelse og oprydning. 

I december måned holdt Foodbankgruppen fri, og Karina Hjorth tog over og lavede en 
Decemberuddeling i Kulturhuset. Her fik hun store donationer ind fra eget netværk, men også fra 
flere landsdækkende virksomheder, der var i julehumør. 
Ved dette arrangement fik vi stor hjælp fra mange af medlemmerne for at få logistik og uddeling 
til at lykkes. 72 f amilier fik hjælp denne dag. 

Generelt er der en stigning i søgningerne efter tøj, fodtøj, møbler personlige hygiejneartikler og ikke
mindst mad. Ofte passerer vi kun d. 3-5. i en måned før de første forespørgsler kommer.
Anni Andersen er tovholder på Foodbanken, der har haft travlt med at skaffe penge og mad til den
månedlige uddeling, som efterhånden kræver rigtigt meget mad. Der er uddeling 3. fredag i 
måneden, og indtil videre har det været muligt at samarbejde med Rema 1000, Jernbanegade og 
Lucernevej, der har ladet gruppen stå foran butikkerne og samle mad ind dagen før uddelingen. 
Senest er der efter årsskiftet indgået et samarbejde med Skt. Andreas Kirke, som nu lægger lokaler
til uddelingen samt lager. Her har vi også poser med tørvarer stående, der kan uddeles ved akut 
behov. Der kommer 40-55 familier til uddelingerne. 

Efter at Bent Fenger Jensen har overtaget koordinering og match af kontaktpersoner og flygtninge,
har Venligboerne Randers indgået et samarbejde med den lokale Røde Kors Forening i forsøget på
at optimere kræfterne på dette område. Ud over matchning af personer er der også afholdt et 
arrangement for kontaktpersoner, hvor der blev diskuteret forskellige udfordringer og dilemmaer  i 
kontaktpersonrollen, samt et nyligt hvervemøde for at få nye kontaktpersoner til nogle af de, der 



står på venteliste. Disse møder holdes på Randers Sprogskole i samarbejde med Poul Fisker.

Kontaktpersongruppen søgte sidst i 2017 om 10.000 hos Spar Nord Fonden og fik dem i januar 
2018. Disse penge skal gå til dels at hverve flere kontaktpersoner og dels til at lave aktiviteter for 
kontaktpersonerne og deres familier. 

Venligboerne har deuden søgt Y-mens Club om penge til børneaktiviteter, der skulle foregå i 
Venligboregi, men desværre blev vi ikke tilgodeset her. Til gengæld har jeg været til et af deres 
arrangementer i efteråret, hvor jeg fortalte om VB Randers og vores arbejde. Her fik vi doneret 
1000 kr. til Foodbanken. 

Vi har i løbet været nødt til at ekskludere 3 medlemmer fra VB Randers. De to, da de gentagne 
gange har solgt ting videre, efter at have søgt dem hos VB, og en enkelt pga.uvenlig opførsel. 

Desuden har bestyrelsen vedtaget, at når forskellige medier henvender sig til VB Randers, udtaler vi
os i bestyrelsen os ikke om enkeltsager eller -personer.

Sidst men ALLERSTØRST: TAK af hjertet til alle jer, der har bidraget på den ene eller anden 
måde til at få alle disse ting til at ske, både med donationer og  praktisk hjælp, ved fælles 
arrangementer og i dagligt arbejde i Venligboerne Randers.

Fortsat god arbejdslyst derude. Sammen er vi stærke <3



Bilag 2 – Regnskab 2017 og budget 2018

INDTÆGTER

Overført fra 2016 5401,5

Tilbagebetaling af lån fra 2016 1500

Y's-men donation 1000

Private donationer, konto 1640

Private donationer, paypal 2572,02

Private donationer til mad 1877

Donationer ved arrangementer

Salg af donationer til videresalg 1600

Indtægter i alt 15590,52

UDGIFTER

Reservedele, værktøj m.m (1) 1113,03

Inventar m.m. (2)

Mad til arrangementer (3) 745,9

Tilskud til brændstof for chauffører (4) 1200

Hjælp til mad/dagligvarer (5) 4697,67

Udgifter i alt 7756,6

Overskud/underskud 7833,92

Budget for Venligboerne Randers, 2018

Udgifter
Husleje 150000
El/vand/varme 15000
Moms på leje/drift 41250
Medielicens 2500

Arbejdsweekender 2000
Reservedele til computere 3500
Reservedele til cykler 5000

Transport 4000

Mad til foodbank/akutbehov 72000
Drikkevarer/snacks til café 4200

Mødeaktiviteter, inkl. infomøder 1500
Tryk af brochurer/pressemateriale 1000
PR/Annoncering 4000

Indtægter
VenligboHus-medlemskaber, 1. år 8000
Donationer 28000
§18-midler 195200
Fonde m.m. 75000

I alt 305950 306200



Bilag 3 – Samarbejde om VenligboHus

Til Venligboerne.

Randers mod Nedskæringer og Folkebevægelsen for Social Retfærdighed har den samme 
målgruppe som Venligboerne, vi vil derfor gerne foreslå et samarbejde omkring projektet om et 
VENLIGBOHUS

Vi har igennem flere år gerne villet lave et aktivitets hus og samlingssted for sårbare og 
reformramte grupper så som flygtninge, syge, handicappede, arbejdsløse, børn og ældre.
I 2016 forsøgte Landsforeningen Lediges Vilkår, der var en af organisationerne i Randers mod 
Nedskæringer en del fonde med det formål. Vi opnåede ikke tilstrækkelig støtte til at det lykkedes, 
men kun et mindre beløb fra Randers kommune (tilbagebetalt) og Græsrodsfonden til materialer.
Folkebevægelsen for Social retfærdighed, har også været i gang med planer om et samlingssted, 
hvor man kombinerede genbrugsmøbler med cafe og skraldemad.

Vi synes det er en god ide at samle alle de gode lokale kræfter, der arbejder for et værdigt liv for 
alle mennesker og med fokus på vores fælles målgruppe.

Hverken Randers mod Nedskæringer eller Folkebevægelsen for Social Retfærdighed har 
økonomiske midler, da vi ikke har medlemskontingenter. De fleste af vores medlemmer er selv 
ramte af de såkaldte reformer. Vi har derimod ideer og lyst til at bidrage til at skabe et levende sted 
til gavn for de sårbare grupper, der ofte er henvist til kun at kunne samarbejde via nettet, og som 
kan få glæde af et fysisk værested.

Med venlig hilsen
Helle Nielsen, Lise Baastrup for Randers mod Nedskæringer
Marianne Grann, Lisbeth Sand for Folkebevægelsen for Social Retfærdighed.

RANDERS MOD NEDSKÆRINGER blev dannet i marts 2014.

Hvem er vi - og hvad vil vi?:
Randers mod Nedskæringer er et tværpolitisk netværk for de grupper, organisationer og 
enkelt personer, der aktivt ønsker at bekæmpe nedskæringer, der rammer alle sårbare 
grupper - arbejdsløse, syge, handicappede, flygtninge, pensionister, børn og ældre 
Med aktivt at bekæmpe nedskæringerne mener vi at bruge alle lovlige midler som f.eks.:
- skrive læserbrev - indsamle underskrifter mod nedskæringer - lave demoer - 
happenings - møder - m.m. 

Hvordan samarbejder vi i netværket?
Der holdes et samarbejdsmøde hver den 2. torsdag i måneden kl.19,00. Mødet er åbent 
for alle tilsluttede organisationer, grupper og enkelt personer. Mødet bruges til:
- Forslag til fællesaktioner, som Randers mod nedskæringer skal stå som medansvarlig 
for, skal vedtages på mødet.
- information om planlagte begivenheder, som en af grupperne arrangerer, og som man 
gerne vil have opbakning til fra de andre.
- Ideer og inspiration mellem grupper og enkelt personer.

Randers mod Nedskæringer har en fast begivenhed:
Fredag på Broen
 kl. 15 -16, hver fredag. Her vises bannere, der serveres kaffe og kage og i vinter ½ året 
også varm suppe. Lørdag d. 3. marts har vi således stået på Broen 207 gange.
Desuden afholdes manifestationer med uddeling af flyers ofte hver 1. lørdag i måneden 
på Rådhustorvet med start kl. 10,30, eller i forbindelse med aktuelle begivenheder.



Folkebevægelsen For Social Retfærdighed er en tværpolitisk bevægelse. Gruppen vil 
arbejde på at gøre opmærksom på de sociale skævheder, der sker i hele Danmark. Via 
ikke-voldelig aktivisme vil vi gøre borgerne opmærksomme på den manglende sociale 
retfærdighed. 

Vi vil arbejde på, at få mennesker nederst i samfundet, til at sætte deres egen politiske 
dagsorden. Det vil vi gøre ved at udvise fællesskab, samfundssind, etik og empati. 
Folkebevægelsen For Social Retfærdighed vil samarbejde med alle, som ser vigtigheden i
at modarbejde den ulighed, som der efterhånden er kommet i samfundet. Vi vil 
samarbejde med ALLE som ser aktivisme og events som formål.

Vi arbejder ud fra flere aktionsgrupper, som laver forskellige former for aktivisme. Vi har
lavet Aktion De syges sko, som var landsdækkende. 
https://www.facebook.com/desygessko/ 

Vi har en årlig tilbagevendende aktion med Aktion Jul i Løkkeland.
https://www.facebook.com/groups/1721755584815482/

Desuden laver vi løbende demonstrationer, aktioner og events i vores undergruppe 
Aktion Systemets Ofre. 
https://www.facebook.com/groups/1393082154145938/

Vi planlægger og arbejder ud fra sociale medier, men tror på at man skal arbejde ude i 
virkeligheden, for at opnå resultater, hvilket vi nu har gjort i 4 år. Det har afstedkommet
et utal af aktioner på kryds og tværs af landet, hvor vi samarbejder med mange andre 
grupper og foreninger, som arbejder for anstændige vilkår for ALLE.


