Venligboerne Randers Bestyrelsesmøde
Referat – 8. august, 2018
Til stede: Sep, Anita, Helle, Karina og Betty
DAGSORDEN:
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9.

Valg af referent
Siden sidst
Orientering fra udvalgene
Arrangementer i Randers Ugen
§18-midler – ny ansøgning (og øvrige ansøgninger)
Jul 2018
Tryk/opdatering af materialer
Frivilligværkets gallafest
Evt.

Ad 1) Valg af referent:
Karina blev valgt
Ad 2) Siden sidst:
Sep har aftalt møde med Hjørnestenen den 14. august, kl. 10:00 for at sikre, at vi
fremover kan hjælpe de personer, der flytter i egen bolig, bedst muligt og uden
dobbeltarbejde.
Desuden opdateres bestyrelsen på enkelte personsager.
Ad 3) Orientering fra udvalgene:
Håndarbejdsklubben
Elsebeth giver udtryk for et ønske om at koordinere den
kommende sæson med Karen, Betty og Anni, som sammen er
den faste kerne af danske deltagere.
Den nye sæson starter 2. september i et nyt lokale på 1. sal i
Sct. Mortens Hus (hvilket ikke er optimalt i forhold til, hvor
deres ting opbevares).
Cykelværkstedet
Garagen er atter fyldt med cykler efter seneste
cykelreparationsdag, så Betty foreslår, der sættes en ny dato
for en værkstedsdag. Vi har fået en fin donation af cykler fra
Jens Cykelsmed, så for hurtigst muligt at få flere cykler ud til
folk på ventelisten, foreslår Betty en reparationsdag den 15.
september fra kl. 10:00 (folk tjekker deres kalendere og
melder tilbage til Betty hurtigst muligt).
Computerværkstedet
Mikael og René koordinerer løsdelene, så de kan få samlet
flest mulige hele computere. Mikael har informeret om, at
langt de fleste computere, der tidligere blev doneret fra
Sprogcentret er låst i bios'en. Sep undersøger, om vi kan få
koden til at låse computerne op med. Derudover tilføjes hun
den eksisterende computerchat med deltagelse af René,
Mikael, Ulrik og Karina.
Foodbanken
Vi fik for nylig 300 æg fra Korsmedergaard, og derudover har
Karina og Anita 2 gange samlet varer ind ved forskellige
Rema1000-butikker. Det gav i alt ca. 4 fyldte indkøbsvogne. De
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friske varer blev delt ud til forskellige trængende familier med
det samme, mens de langtidsholdbare blev lagt på hylderne,
så Anita kan bruge dem i akutte tilfælde i den kommende tid.
Da vi nu må samle ind, har vi på vores flyers tilføjet
information om MobilePay, hvilket gav lidt økonomiske
donationer også.
Anita kontaktede Bilka 1 uges tid før deres åbning i håbet om,
at vi kunne komme til at stå med en indkøbsvogn hos dem i
åbningsdagene, men vi hørte desværre aldrig fra dem.
Der er ikke umiddelbart så mange månedlige henvendelser til
Anita, som der tidligere har været tilmeldte til tidligere
uddelinger. Anita vurderer, at de, der henvender sig, har et
reelt behov, men der er også en risiko for, at det endnu ikke er
alle, der er klar over, at de kan kontakte Anita, når de har
brug for hjælp, ligesom nogle måske mener, det er
grænseoverskridende at tage direkte kontakt i forhold til at
møde op til en uddeling.
Vi har 2 autostole til Isofix, som ingen kan bruge, da de
færreste har biler med isofix-beslag. Vi beslutter at donere
stolene til Seps bod, så hun kan sælge dem og bruge pengene
som tilskud til en af de ture, hun arrangerer for de unge fra
udsatte familier eller donere til foreningens øvrige arbejde.
Tøjlageret er der rimeligt styr på med undtagelse af de
seneste donerede sække med sports- og babytøj. Til gengæld
er der rigtig meget tøj, så vi er nødt til (fortsat/igen) at lukke
for modtagelse af tøj med undtagelse af pigetøj str. 0-3 år. Vi
fik doneret en FCK-spillertrøje med autografer på, som Sep fik
solgt for 200 kr – pengene bruges som tilskud til ungetur til
f.eks. Djurs Sommerland.
Angående køkkenting mangler vi gryder m/låg, grydeskeer og
køkkenmaskiner – intet andet.
Vi lukker for modtagelse af legetøjsdonationer, medmindre
der er aktive, specifikke ønsker via ventelisten.
Bent og Grethe har lavet mulighed for, at kontaktpersoner kan
søge tilskud til arrangementer – pengene tildeles fra den
donation, vi fik fra Spar Nord. Som altid mangler de
kontaktpersoner, som har lyst og tid til at have kontakt med
en flygtning(efamilie).

Ad 4) Randers Ugen-arrangementer:
Vi deltager i Frivilligværkets pop-up-kontor og har bemandingsvagten mandag den 13.
august, kl. 18:00-20:00. Kontoret bemandes her af Helle, Grethe og Karina. Derudover er
der fællesspisningsarrangement fredag den 17. august, kl. 17:30-20:00 – her deltager
Sep og Anita. Alle arrangementer foregår i Brødregade 2.
Torsdag den 16. august, kl. 14:00-18:00 deltager vi i velfærdsmarkedet under
overskriften ”Et Randers For Alle” på Jens Otto Kraghs Plads. Der er opstilling fra kl.
12:00 og formøde den 9. august, kl. 17:00-18:30 (her deltager Karina og Anita). Karina
har modtaget en forespørgsel fra initiativtagerne, om vi kan hjælpe med at finde nogle,
der vil lave lidt mad fra deres hjemlande. I den forbindelse forespørger vi hos
initiativtagerne om, der er mulighed for, at der kan ydes tilskud til indkøb af
ingredienser, da det formentlig vil være familier, der i forvejen har en stram økonomi.

Vores bod bliver passet af bl.a. Sep, Anita, Helle og Karina, men der vil være deltagelse
fra andre medlemmer af gruppen også. Vi tager udgansgspunkt i den bod, vi havde under
Frivilligmarkedet i sidste måned, men prøver at tilføje et ”Mød et menneske, du ikke
kender”-element, hvor gæster kan få en kort snak med f.eks. en flygtning, en
handicappet og en reformramt. Anita bager mini-muffins, vi kan dele ud, og prøver
derudover at skaffe en forseglet indsamlingsdåse, så vi har mulighed for at modtage
donationer på dagen.
Sep har pavilloner og stole.
Ad 5) §18-midler (og øvrige ansøgninger):
Den nye ansøgning er afleveret. Der kommer formentlig en afgørelse den 20. august,
hvor Socialudvalget har første møde efter sommerferien.
Derudover er vi nomineret til HomePrisen 2018, hvor der uddeles 3 priser på hhv 30.000
kr., 20.000 kr. og 10.000 kr. - sidstnævnte er en publikumspris, der gives til det projekt,
der får flest stemmer på hjemmesiden inden den 30. september. Vi har brug for RIGTIG
mange flere stemmer, så alle opfordres til at dele linket og sprede budskabet.
Vi har desuden mulighed for at søge Zululegatet og Danmarks Rygrad (Thisted
Forsikring), men begge er videoansøgninger, så vi skal have fundet nogen, der kan
hjælpe med det.
Helle undersøger envidere muligheden for at søge penge hos Græsrodsbevægelsen og
deler info i Styregruppen på Facebook, når hun har svar.
Ad 6) Tryk/opdatering af materialer:
Vi taler om at opdatere vores materiale, så vi kan få MobilePay-nummer på og gøre det
muligt at tilføje personlige kontaktoplysninger på f.eks. visitkort, men vi har p.t. så
mange materialer tilbage fra tidligere oplag, at vi beslutter at vente og i stedet løse en
del af det her og nu ved, at Anita stempler Mobilepay-oplysningerne på flyers og
visitkort.
Ad 7) Jul 2018:
Anita har lavet udkast til et brev til mulige donorer og sender det til Karina for
gennemlæsning og korrektur. Vi diskuterer mulighederne for selve opbygningen vs
ændringer i forhold til sidste år. Vi beslutter ikke noget for nu, men sætter punktet på
dagsordenen igen til næste møde.
Ad 8) Frivilligværkets gallafest:
Som medlemmer af Frivilligværket er Venligboerne Randers inviteret til at deltage i
deres gallafest den 28. september, hvor de hylder frivilligheden i Randers Kommune. Vi
har 2 pladser, og da Sep er formand, går den ene til hende. Sep kontakter E for at høre,
om hun er interesseret i den anden, ligesom Anita og Karina melder ud, at de gerne vil
med. Medmindre der viser sig en særlig grund til, at en bestemt person skal være
nummer 2, vælger vi at trække lod om pladsen.
Ad 9) Eventuelt:
Sep informerer om, at hun er kommet med i Integrationsnetværket.
Næste møde fastsættes til 10. oktober, 2018, kl. 18:30 hos Betty.

