Venligboerne
Bestyrelsesmøde
12.marts 2018
Referat

1. Sep blev valgt til dirigent
2. Anita blev valgt til referent
3. Foodbanken - ja/nej til at stoppe samarbejdet
Karina, Sep og Anita informerede om mødet torsdag d. 8. marts
Der var bred enighed i bestyrelsen om at vi siger nej tak til skt. Andreas kirkens forslag om
samarbejde, da vi ikke kan favorisere en kirke fremfor en anden



Skt. Andreas Foodbank må gerne søge efter mad og oplyse om udleveringsdage på
Venligboernes Facebook side



Skt. Andreas Foodbank må ikke søge/opfordre til økonomiske hjælpe på Venligboernes
Facebook siden (Grundet gældende regler for indsamling)

4. Plan for muligt fremtidigt samarbejde med de 2 græsrodsbevægelser (Randers Mod
Nedskæringer & Folkebevægelsen For Social Retfærdighed)
Vi vil gerne indgå et samarbejde da vi kan se mange gode samarbejdes muligheder, så længe
vi holder det upolitisk. Hvordan samarbejdet præcist skal se ud er endnu ikke fastsat, da vi når
vi får vores Venligbohus sammen sætter en arbejdsgruppe til at præcisere hvordan
samarbejdet skal være

5. Gratisbutik (dato/sted, påbegyndelse af planlægning)
Sep kontakter kulturhuset med henblik på om vi kan låne den store sal d. 20-21-22 april eller
måske d. 27-28-29 april
Der kommer til at være.: Tøj, Fodtøj, legetøj og nips fra Venligboerne, Karen får tilbud om at må
komme med Dukker og Bamser

6. Lokaler (Bøsbrovej?)
Karina har talt med nybolig som kunne fortælle at udlejer ikke er afvisende for nedsættelse af
lejen til måske 200.000 kr. om året, ca. 16.700 kr. om måneden Lejemålet er 410kvm.
Vi talte lidt om at det var mange penge vi skal kunne skaffe hver måned til husleje, vil vi kunne
klare os med mindre plads, måske så der ikke var opbevaring af møbler osv.
Karina kontakter nybolig om vi kan se lokalerne mandag d. 26. marts efter 16.30

7. Medlems Eksklusion
Der blev vedtaget at hvis man er Ekskluderet fra Venligboerne er man Ekskluderet fra alle
Venligboere forums.
Klager over Venligboere vil blive behandlet med en partshøring for at der kan blive taget en fair
og informeret beslutning
Evt.



Der blev snakket om et muligt samarbejde med frivillighuset, hvilket vi kunne se god mening i.



27. marts er der fernisering på underværket i mellemste sal, med Sep 14:30

Næste Bestyrelsesmøde mandag d. 11. juni kl. 18:30 hos Sep

