Venligboerne Randers' generalforsamling 17. marts 2019
Årsberetning 2018
Tak til alle jer, der er fremmødt og til de, der trods manglende fremmøde i dag har bidraget til
foreningens arbejde i løbet af året.

Samarbejde med Krisecenter og Perron 4:
Vi har haft en del udflytninger fra de to institutioner. Vores hjælp har hovedsagligt bestået i
genetablering i egen lejlighed, dvs. senge, møbler, køkkenting og dyner/sengetøj. Umiddelbart er
det lykkedes at skaffe tilstrækkeligt med donationer. Kørsel har været en udfordring, da vi stadig
ikke er mere end to faste + 3-4 løse chauffører. Desuden kan det være svært at skaffe mandskab til
at bære.
Derfor har vi også måttet sige nej til Perron 4, der ønskede at vi fast kunne stille med et flytte team,
når deres beboere skal flytte ud.

Samarbejde med Myndighedscenter (Familieafdelingen), Integrationscenter,
Ungecenter:
Randers Kommunes forskellige afdelinger gør fortsat brug af Venligboerne Randers' kompetencer
og ressourcer. Vi har forskellige kontakter, der forespørger på vegne af deres borgere. Der
efterspørges tøj, møbler, køkkensager og især mad og babyting. Vi hjælper med de ting, vi kan og
opfordrer også til at gå i genbrugsbutikker.

Samarbejde med ”Randers mod nedskæringer” og ”Folkebevægelsen mod social
uretfærdighed”:
I Randersugen deltog vi i deres Velfærdsmarked, da vore målgrupper falder sammen.Venligboerne
Randers bidrog med vores materialer samt eventen: ”Mød en
flygtning/reformramt/handicappet/fleksjobber”. Desuden bidrog flere af vores familier med
hjemmelavede smagsprøver på mad, som blev uddelt på pladsen til gæsterne.

Samarbejde med Ungdomskirken Skywalk:
Skywalk har i februar afholdt deres fodboldturnering Charity Cup. De har valgt at donere en del af
overskuddet til en Venligboerne Fødselsdagskonto, som er på dagsordenen. Vi var heldige at få godt
9000 kr.

Samarbejde med Frivilligværket:
Medarbejdere fra Frivilligværket var sidste år en stor hjælp i udfærdigelsen af ansøgningen om §18
midler. Desværre gik det ikke helt, som håbet. Vi havde søgt penge til at åbne et VenligboHus, hvor
de mange aktiviteter og gratisbutikken kunne blive samlet under et tag. Vi fik tildelt 5000 til
arbejdet med cykler og computere.
Desuden deltog vi i deres Frivilligmarked i juni og pop-op-kontor i Randersugen for at komme ud
og fortælle om foreningen og arbejdet.
På Frivillighedens dag 28.9. arrangerede de en Gallafest for frivillige foreninger i Randers.
Venligboerne var heldige og fik 9 pladser, hvilket gav os mulighed for at invitrere både bestyrelse,
udvalgsrepræsentanter og menige aktive medlemmer med. Det var en dejlig aften med god mad,
drikke og musik. Langt det meste selvfølgelig doneret til lejligheden. Årets Frivillige inden for
forskellige kategorier blev kåret, og vores Karina Hjorth fik prisen indenfor arbejde med
udlændinge og flygtninge.

VB Foodbank:
I marts ophørte samarbejdet med Skt. Andreas Kirkes Foodbank efter samarbejdsvanskeligheder

med styregruppen. Efter et par måneder nedlagde de så deres Foodbank, og vi måtte konstatere et
voksende behov. Vi fik i løbet af kort tid samlet ind og oprettet en ny Foodbank, der kan søges efter
behov.
Vi har været heldige at få doneret friske og kølevarer både fra en forretning samt en restaurant, der
måtte lukke. Det kunne hjælpe i alt 55 familier på én gang!
Vi har et velfungerende samarbejde med Rema 1000 (Jernbanegade, Udbyhøjvej og Helsted), hvor
vi får lov at samle madvarer ind blandt butikkens kunder. Til denne opgave har vi oprettet et
indsamlingsteam, der hver især kan byde ind på de dage, hvor der samles mad ind. Dette aflaster
bestyrelsen væsentligt og skaber nye relationer. Desuden donerer Korsmedegård og Semper varer
med jævne mellemrum.
I december 2018 blev der uddelt decemberhjælp incl. nye gaver til alle børn og unge under 18 år.
Der var budgetteret med hjælp til i alt 75 familier, men da flere familier dukkede op, endte det
endelige tal på 103 familier med 0-7 børn. De sidste familier fik efterfølgende også gaver til deres
børn. Vi var heldige at få nogle flotte penge- og gavedonationer fra forskellige firmaer og private.

VB Kontaktpersongruppe:
Arbejdet med at matche kontaktpersoner og familier med udenlandsk baggrund går roligt fremad.
I februar blev der afholdt et rekrutteringsmøde for nye kontaktpersoner i samarbejde med Røde
Kors, og dette gav 4 nye kontaktpersoner samt 1 reel matchning. Derudover er der 4-5 relationer på
vej, men endnu ikke fuldt afklaret samt 5 familier mere på ventelisten.
Der er stadig penge i puljen, som kontaktpersonerne kan søge til aktiviteter for deres familier.

VB cykelværksted:
Der har været afholdt 2 cykeldage i 2juni og september, hvor cykler er blevet sat i stand og gjort
køreklare. Op imod 30 cykler har fundet nye ejere til stor glæde for modtagerne.
Der er stadig 40 på venteliste til en cykel.

VB Computergruppe:
Vi har en del computere og skærme til rådighed, som skal parres og gøres klar til nye familier. Der
er lidt udfordringer med at finde folk, der har tid til dette arbejde, og der har været lavet et opslag i
Facebookgruppen. Der er 29 familier på venteliste. Fortrinsvis studerende får laptops, hvis muligt.
Resten stationære computere.

VB Håndarbejdsgruppe:
Håndarbejdsgruppen blev nedlagt i februar.
Der var svigtende fremmøde og efter at lokalet er rykket op på 1. salen i Sct. Mortens Hus, er det
ikke så optimalt for mødre med små børn. Symaskinerne er uddelt til mennesker på ventelisten.

VB Lager:
Venligboerne har tre lagerrum hos HMS Opbevaring, Tunøvej 3, 8940 Randers SV. De to rum er
donerede, mens vi betaler 650 kr. om måneden for det sidste rum. Derudover er der mange ting,
mad og møbler opmagasineret på flere private adresser.
Vi har tøj og fodtøj, køkkengrej, babyting og sengetøj på Tunøvej. Småmøbler og senge står privat.
Der er afholdt gratismarked i april 2018 samt februar 2019. Mellem 200-250 mennesker er kommet
forbi hver gang og er gået glade derfra.
Nogle gange får vi dyre eller specielle ting doneret, som vi enten ikke har modtagere til, eller nogen
på venteliste til. Da vi har begrænset opmagasineringsplads, vælger vi ind i mellem at sælge disse
effekter og bruge pengene til det øvrige arbejde.
Til sidst vil jeg kort nævne, at vi har haft et samarbejde med Venligboerne i Fredericia omkring
nogle donerede køjesenge.
Mvh Sep Thalwitzer , forkvinde :-)

