
Referat
Bestyrelsesmøde d. 21. januar, 2019

D A G S O R D E N :

1. Valg af referent
2. Siden sidst
3. Nyt fra udvalgene

3.1 Kontaktpersonsgruppen
3.2 Håndarbejdsgruppen
3.3 Cykeludvalget
3.4 Computerudvalget
3.5 Foodbanken
3.6Transportgruppen

4. Økonomi/regnskab
5. Generalforsamling

- Hvor, hvornår, hvem er på valg, hvem stiller op?
6. Gratisbutik
7. §18 Ansøgning
8. Evt.

Ad 1 
Anita skriver referat

Ad 2
2.1 Der tales om december uddelingen. Fysiske donationer var en mangelvare 
denne gang, pengedonationer var der til gengæld positivt mange af. Vi var godt 
forberedte, både i løbet af måneden, men også på selve uddelingsweekendens 
første dag. Det er postet i gruppen, men her skal også lyde stort tak til alle 
hjælperne.
Gode råd til 2019s decemberuddeling: Hold pause efter selve uddelingen, hvis der 
igen skal improviseres for at hjælpe familier på ventelisten. Måske først ankomme 1
time før uddelingen, hvis vi er lige så godt forberedt som i 2018. Mere fokus på mad
fremfor gaver. Alt i alt gik det godt.

2.2 Der snakkes yderligere om julehjælp fra andre organisationer som 
Mødrehjælpen, Frelsens Hær, Røde Kors og Kirkens Korshær.

2.3. Der tales om diverse chats, vi har i venligboerne, og hvad de hver især bruges 
til.

2.4. Enkeltstående situationer diskuteres.

Ad 3 
3.1. Kontaktpersonsgruppen: Nået til sag nr. 105, dog stadig 12-24 familier/personer
i kø.

3.2. Håndarbejdsgruppen: Nedlægger sig selv ved samlingen første lørdag i februar
pga manglende interesse.



3.3. Cykeludvalget: Betty kontakter smeden ang. gennemsyn af cykler, herefter 
arrangeres ny cykelarbejdsdag.

3.4. Computerudvalget: Mikael er gået ud. Der søges nye frivillige via et opslag i 
gruppen.

3.5. Foodbanken: 
Indsamlingsteam: Vi er ved at opbygge et lille team, så det ikke er de samme,
der skal stille op til indsamlinger ved butikkerne hver gang. 
Familier: Vi har pt. 4 familier, der får fast søndagspose i januar
Donationer: Vi har modtaget en mail fra Conaxess Trade om donation, som vi 
selvfølgelig er interesseret i. 
Generelt vil vi ansøge flere steder allerede her først på året, da erfaringen fra sidste
år er, at det er her, virksomhederne tager beslutninger om årets donationer.

3.6. Transportgruppen: Vi mangler folk i transportgruppen, som reelt kan hjælpe. Vi 
prøver at dele gruppen i hovedgruppen og opfordrer folk til at melde sig. Vi taler om,
hvorvidt et opslag i f.eks. Facebook Randers vil være en god idé. Karina poster, 
hvis opslag i egen gruppe ikke giver respons.

Ad 4
4.1. Her tales om indsamlingstilladelsen, og vi beslutter, at den skal fornyes. Af 
hensyn til regnskabet, søger vi denne gang om en tilladelse, der gælder til og med 
31. december, for så kan vi søge ny, der kan følge foreningens øvrige regnskabsår 
fra 2020.

4.2. Regnskabet er lavet af Karina og godkendt af revisor, Birgitte. Der er 2 
regnskaber, et for foreningen generelt og et for indsamlingskontoen separat.

Ad 5
5.1. Vi beslutter at afholde generalforsamling søndag d. 17. marts kl. 14:00, hvis vi 
kan få et lokale den dag. Sep undersøger mulighederne.

5.2. På valg er Anita Basse (genopstiller), Elsebeth Vahl (genopstiller ikke) samt 1-2
suppleanter Betty (genopstiller som suppleant) og ”vakant” (Ulrik fratrådte i 2. halvår
2018)

5.3. Sep laver opslag om generalforsamlingen i facebookgruppen.

Ad 6 
Vi beslutter at afholde ny gratisbutik (med tøj og nips og evt. andre småting, vi har 
på lager) d. 12. februar (opstilling) og 13. februar (Gratisbutik, åbent fra 12-17 med 
efterfølgende oprydning, hvis vi ikke kan få lov at vente til dagen efter). Sep 
undersøger, om vi kan låne lokale i Kulturhuset igen.

Ad 7
Der er åbnet for ansøgning til §18 midler, og vi beslutter at søge igen. Helle & Sep 
tager til fyraftensmøde d. 30. januar. Vi skal sørge for tydeligt at anføre i 
ansøgningen, hvordan vores hjælp kan hjælpe folk til at ”mestre eget liv”, som er et 
specifikt ansøgningskrav.



Ad 8
Vi taler om at afholde et arrangement for aktive hjælpere som ”tak for hjælpen”.
Næste mødedato fastsætter vi via chatten/Facebook, når vi har afklaring på, om vi 
kan afholde generalforsamlingen den ønskede dag.


