
Bestyrelsesmøde d.23/10-2018

Venligboerne

Dagsorden

1. Valg af referent

2.  Siden sidst

3. Orientering fra udvalgene

4. Økonomi

5. Jul 2018

6. Caremaker Cup

7. Generel videopræsentation

8. Evt.

Referat

1. Anita 

2. Madudvalget har holdt møde om uddeling, behov osv.

3. Foodbanken – vi oplever øget behov for hjælp

Det besluttes at: 
- vi bestræber os på at lave jævnlige uddelinger.
- får kontaktet og oprettet samarbejdsbutikker til indsamlinger. 
- der oprettes påny en Foodbankgruppe på facebook med tilhørende ”screeningsspørgeskema”.

Kontaktpersongruppen – der er pt 37 medlemmer. Der er et møde v. Røde Kors for 
kontaktpersoner d. 12/11 med tilmeldingsfrist 5/11.

Computergruppen – 28 er på venteliste til en computer. Der er 8 computere klar til parring 
med skærm, mus og tastatur, Mus mangler vi, så der laves et opslag i gruppen, hvor på vi 
søger mus.

Håndarbejdsgruppen - intet nyt

Cykelværkstedet - 30 er på venteliste til en cykel.

4. Vi har pt. 16.039,93 stående, hvoraf 3.123,75 kr er øremærket kontaktpersonsprojektet via den 
donation fra Spar Nord-fonden, vi fik tidligere på året.

5. Vi vil arbejde på at kunne lave en uddeling i december (decemberhjælp), som den vi havde 
sidste år med gaver til alle tilmeldte børn under 18 år. Vi snakkede mulige sponsorer. Sep, 
Karina og Anita arbejder videre med det.



6. Ungdomskirken Skywalk afholder d. 9. februar 2018 Caremaker Cup, hvor de samler ind og 
efterfølgende støtter frivillige foreninger som os. De vil gerne have en skitse på et projekt, vi vil 
søge penge til senest d. 29. oktober. Sep laver en skitse til Venligboernes Fødselsdagsfond.

7. Vi vil forsøge at lave vores egne videooptagelser og spørge Seps lillebror om hjælp til 
sammenklipning og redigering.

8. Y´s men's Club ansøges, Lionsclub er ansøgt, Home prisen forventes svar fra i uge 44.

9. Næste bestyrelsesmøde, mandag d. 21. januar, kl. 19:00 hos Karina.
Julefrokost for styregruppe, udvalgsansvarlige m.fl. d. 4 februar, kl. 18:00 hos Elsebeth.

Vores årlige Generalforsamling planlægges på næste møde, varsles 3 uger før og afholdes 
senest d. 31 marts.

           


