
Referat af bestyrelsesmøde i Venligboerne Randers
11. juni, 2018

Til stede: Sep Thalwitzer, Anita Basse, Karina Hjorth, Helle Nielsen, Elsebeth Vahl, Betty 
Langberg
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Ad 1) Referent
Karina blev valgt som referent

Ad 2) Evaluering af Gratisbutik
Selve gratisbutikken gik rigtig fint, og der var mange glade mennesker, der fik nyt tøj. 
Efterfølgende har Sep ryddet op og sorteret i de kasser, der var tilbage efter butikken. 
Det har inklusiv en sygdomsperiode taget over 2 måneder, men nu er alt på plads. Næste
gang vil det være en fordel at organisere et par dage med en gruppe ressourcestærke 
frivillige, der kan arbejde systematisk og intensivt, så oprydningen og sorteringen kan 
ske hurtigere og mere effektivt.

Ad 3) Foodbank og maduddeling
Efter Skt. Andreas Kirke i maj meddelte, at de lukkede deres foodbank, har VB Randers 
modtaget flere henvendelser om hjælp til mad, og det har betydet, at vi mere eller 
mindre automatisk har fået opbygget begyndelsen til en ny foodbank, der p.t. befinder 
sig i privat hjem. Vi overtog restlageret fra Skt. Andreas Kirke, og derudover har vi fået 
et godt samarbejde med et firma, der producerer Glutenfri og økologiske produkter, som
jævnligt sender en donation, når de har produkter, der er ved at løbe på dato.

I maj indledte vi også et samarbejde med Korsmedergård, som allerede nu har doneret 
en god mængde æg og grøntsager ad 2 gange.

Da lageret i slutningen af maj var ved at være udtømt, kontaktede Anita Rema1000 i 
Jernbanegade og bad om lov til at genoptage indsamling af donationer fra deres kunder, 
som den tidligere foodbank også havde aftale om. Det resulterede i, at vi allerede dagen
efter stod hos butikken en eftermiddag og modtog samlet ca. 2 hele vognfulde 



donationer fra de handlende.

Da vi samtidig blev kontaktet af et lokalt supermarked, der stod for at skulle lukke, og 
fik tilbudt en større mængde af deres resterende frugt, grønt og kølervarer (svarende til
ca. 7-8 vognfulde), kunne vi den 2. juni lave en improviseret uddeling af friske varer. Vi 
uddelte langt de varer, og ca. 45 familier modtog hjælp.

Den 9. juni modtog vi endnu en større donation af overskudsmad, herunder æg, 
grøntsager og mælkeprodukter, fra en restaurant, der måtte lukke, hvilket betød at vi et
par dage senere kunne uddele gode poser til ca. 10 familier, der ikke modtog hjælp ugen
før. Vi har stadig holdbare varer på lager og kan træde til ved akut behov for hjælp 
resten af måneden.

Ad 4) Evaluering af Frivilligmarked
Frivilligmarkedet, arrangeret af Frivilligværket, var en del af Torvedag på 
Kirketorvet/Erik Menveds Plads, lørdag den 10. juni. Vores stand blev passet af Betty, 
Sep og Karina med hjælp fra Ammar og Sawsan Ghazal, der uddelte flyers og gik rundt 
med et af vores skilte blandt de handlende i gågaderne.

Vi havde fået trykt ca. 1000 flyers til dækning af bl.a. dette arrangement samt 
kommende arrangementer henvoer sommeren, og ca. 225-250 flyers blev uddelt denne 
dag. Derudover uddelte vi 10-15 foldere om kontaktpersonsprojektet. Generelt fik vi 
meget god respons og gode snakke med en del mennesker – heriblandt potentielle 
frivillige.

Anita havde til dagens arrangement bagt småkager i form af mennesker i forskellige 
farver, der holdt i hånden som symbol på Venligboernes forskellighed og venskaber på 
tværs.

Ad 4a) Ny invitation fra Frivilligværket
Frivilligværket har allerede udsendt invitation til et nyt arrangement, der finder sted i 
forbindelse med Randers Ugen med fokus på at synliggøre frivillighed. Det vil inkludere 
en slags mobilt kontor mandag til fredag, fra kl. 12-17, samt nogle fællesspisninger med 
de folk, der kigger forbi kontoret.

Sep melder tilbage, at vi er interesserede i arrangementet og afventer nærmere 
information.

Ad 5) §18-midler og samarbejde med Frivillighuset
Socialudvalget har endnu ikke taget stilling til vores ansøgning om midler. Vi blev efter 
deres seneste møde indkaldt til et dialogmøde med Frivillighuset i forsøget på at få 
vores to foreninger til at samarbejde og flytte sammen i fælles lokaler for at spare 
husleje, hvilket helt sikkert er en fornuftig tanke. Efter dialogmødet tog vi ned for at se 
Frivillighusets lokaler i Østergade, men de er desværre på ingen måde 
handicaptilgængelige, ligesom der ikke er mulighed for at lave café på nuværende 
tidspunkt, og pladsen er trang.

Vi meldte tilbage til Forvaltningen, at vi ikke så Frivillighusets ellers fine lokaler som en 
realistisk mulighed for Venligboerne pga ovennævnte problematikker. Vi har derfor 
takket – og fastholder vores - nej til muligheden om at flytte ind hos Frivillighuset og 
fortsætter med at kigge på bedre egnede (og gerne billigere) lokaler i bl.a. Nordbyen. 
Det lader desværre til, at Frivillighuset ikke ønsker at flytte fra centrum, og derfor kan 



et samarbejde om lokaler vise sig at blive svært, da der p.t. ikke er ledige, egnede 
lokaler i midtbyen.

Socialudvalget havde indkaldt til ekstraordinært møde, hvor bl.a. de 2 ansøgninger var 
på dagsordenen i håbet om at få en afklaring inden sommerferien, men der var ikke 
kommet en afgørelse inden vores bestyrelsesmøde.

Ad 6) Cykelværkstedsdag
Der er efterhånden samlet en del halve og næsten hele cykler hos Betty og Johannes, 
men de skal alle sættes i stand, før de kan komme ud til folk på ventelisten. Betty 
foreslår en cykelværkstedsdag den 23. juni med start kl. 10.00.
Sep, Anita og Betty kontakter de personer, der tidligere har tilbudt at hjælpe med 
istandsættelse og håber, at der er nok folk, der kan den dag til, at vi kan få sat et større
antal cykler i stand og nedsat antallet af folk på ventelisten (over 40 mænd, kvinder og 
børn fra 9 år og op i skrivende stund).

Det besluttes, at Johannes og Mikael Basse på forhånd kigger så mange af cyklerne som 
muligt igennem og finder ud af, hvad der er brug for af reservedele, før de kan komme 
ud at køre, så delene kan købes på forhånd.

Ad 7) Transport og kørsel med donationer
I forsøget på at få etableret en lidt større gruppe af mulige chauffører og hjælpere til 
transportopgaver, når der modtages og skal leveres donationer, besluttes det at opstarte 
en lukket Facebookgruppe under navnet Venligboerne Randers Transport. Her vil vi 
opfordre folk til at melde sig ind, hvis de kan bidrage med transporthjælp eller 
assistance ved løft/flyt at større/tunge ting bare en gang imellem.

For at få et overblik over hvad medlemmerne af gruppen kan bidrage med, besluttes 
det, at vi ved indmeldelse i gruppen stiller folk 3 spørgsmål, de skal svare på:
- Har du bil?
- Har du trailer eller træk?
- Kan du løfte møbler/tunge/store ting?

Karina opretter gruppen og tilføjer Anita som admin.

Ad 7a) Omstrukturering af administratorer/styregruppe
I forbindelse med oprettelse af en ny undergruppe under Venligboerne Randers, 
besluttes det at omstrukturere den nuværende opbygning således, at alle 
bestyrelsesmedlemmer fremover er admins i hovedgruppen. Dette gøres, fordi 
bestyrelsesmedlemmer dermed kan poste uden, at opslag skal godkendes af andre, og da
administratorers opslag i gruppen markeres med et lille skjold ud for navnet, så andre 
medlemmer af gruppen kan se, hvem der er admins (og dermed også 
bestyrelsesmedlemmer). Admins inkluderer ikke suppleanter.

Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og øvrige projektledere samt revisor og 
webmaster fungerer som medlemmer af ”styregruppen”, der dermed består af 12 
personer.

Ad 8) Velfærdsmarked i Randers Ugen
Betty og Karina deltog ved første indledende møde efter invitation fra Randers Mod 
Nedskæringer, hvor det blev besluttet af flytte arrangementet fra 15. juni til 16. august 
for at gøre det til en del af Randers Ugen og forhåbentligt nå ud til flere mennesker. Der 



var deltagelse af flere repræsentanter for politiske partier på den røde fløj, men 
flertallet var alligevel klart enige om, at markedet skal være så upolitisk som muligt, 
fordi mange af de potentielle deltagende foreninger/organisationer er upolitiske eller 
tværpolitiske, herunder Venligboerne Randers.

Der er nyt planlægningsmøde den 19. juni, kl. 19, hvor Karina og Helle deltager på VBs 
vegne.

Det aftales derudover, at vi tager udgangspunkt i den stand, vi havde til 
Frivilligmarkedet den 10. juni, da den viste sig at fungere ganske godt, men at vi i 
bestyrelsen kigger nærmere på en inspirationstråd i hovedgruppen, hvor folk er kommet 
med gode forslag og spændende ideer til, hvordan man kan skabe opmærksomhed om 
vores forening og vores arbejde.

Styregruppen kan derefter i fællesskab i den lukkede Facebookgruppe planlægge den 
videre opbygning af vores stand.

Ad 9) Samarbejde med herberget (Hjørnestenen)
Efter vi har modtaget et par henvendelser fra Hjørnestenen, hvor de eller nogle af deres
beboere, der er ved at flytte ud i egen bolig, har bedt om hjælp, er vi nødt til at have 
en nærmere snak med dem vedrørende koordinering af det fremtidige arbejde.

Sep kontakter dem og drøfter mulighederne samt tager en snak om, hvad vi kan tilbyde, 
og hvad vi (desværre) ikke kan hjælpe med i øjeblikket.

Ad 10) Køjesenge-donationen
For flere måneder siden bød vi ind på en større donation af køjesenge til Venligboerne 
på landsplan, da firmaet bag krævede, at man skulle kunne modtage 50 køjesenge og 
betale for fragten af disse. Et opslag i fælles VB-regi viste en reel interesse for deling af 
både køjesenge og fragtbetaling.

Da køjesengene endelig kunne leveres i maj, modtog vi 40 stk og en fragtregning på kr. 
7.031,25 – svarende til en stykpris/seng på ca. kr. 175,00. Forskellige 
Venligbogrupper/private har sidenhen bidraget med kr. 3.670 til betalingen af fragten, 
men VB Randers har indtil videre dækket restbeløbet på kr. 3.361,25.

Vi er dog blevet bekendtgjorte med, at der på lastbilen med vores læs endvidere var 40 
senge til en anden modtager, hvorved vi kan konkludere, at hvis de har betalt et 
tilsvarende beløb for fragten fra København til Fredericia og et ekstra beløb for turen 
fra Fredericia til Grindsted, så har det samlet set været en voldsomt dyr fragt – specielt 
taget i betragtning af at samme firma nu reklamerer med en ny donationsrunde af 
møbler, hvor fragten pr modtager er kr. 2000,00 ekskl. moms – altså væsentligt mindre 
end de ca. 7.000 kr, som Venligboerne har betalt.

Karina har tidligere påpeget dette overfor firmaet uden at få en reaktion. Det besluttes,
at Karina kontakter firmaet igen og rykker for en forklaring. Derudover kontaktes 
modtagerne af køjesenge i de øvrige VB-grupper om, at prisen pr. seng muligvis er 
højere end først oplyst, og at hvis vi ikke får forhandlet fragtprisen ned, vil vi bede dem 
betale differencen for så vidt, de har mulighed for det. Alternativt har vi i princippet 19 
køjesenge stående i Fredericia.

Det besluttes derudover at få organiseret en trailer-transport, så vi kan få hentet i hvert



fald en del af sengene til Randers. Det inkluderer selvfølgelig en seng til den af vores 
familier, som står på ventelisten til netop en køjeseng, og som i øvrigt også har bidraget 
en smule til transportomkostningerne.

Ad 11) Regnskab
Karina orienterer om, at grundet den ekstraordinære udgift til transport af de 
førnævnte køjesenge, er vi økonomisk i bund i øjeblikket, men vi har endnu ikke 
modtaget godkendelse til indsamling og må derfor ikke endnu bede om donationer til 
vores arbejde.

Vores oprindelige indsamlingsansøgning blev indsendt til nævnet den 12. april. Den 30. 
april modtog vi en mail om, at de kun kunne færdigbehandle vores sag, hvis vi indsendte
dokumentation for stiftelsen af vores forening i form af underskrevne vedtægter for 
foreningen og/eller underskrevet referat fra seneste generalforsamling. Dette står der i 
øvrigt intet om i vejledningen til anmeldelse af indsamling, hvorfor vi ikke på forhånd 
kunne vide, at denne dokumentation var nødvendig.

Grundet ferie i bestyrelsen blev disse dokumenter først fremsendt til nævnet den 28. 
maj – det er dags dato 2 uger siden (plus de øvrige 2 uger de brugte i april), og da der 
ifølge deres hjemmeside er en sagsbehandlingstid på 2 uger, burde vi have modtaget et 
svar. Det har vi ikke, men på nævnets hjemmeside står vi nævnt i listen over anmeldte 
indsamlinger. Karina undersøger, om et betyder, at vi er godkendt og nu må samle ind.

Ad 12) Eventuelt + dato for næste møde
Intet
Næste møde fastsættes til 8. august, 2018, kl. 18:30. Sted aftales nærmere via 
Styregruppen.

Referent: Karina Hjorth


