FORSLAG 1: Nedsættelse af et sponsor-fundraisingudvalg
Forslagsstiller: Sebastian Hansen
FORSLAG 2: Fastgjort tråd (såkaldt meddelelse) i Facebookgruppen til Borgerforslag
Begrundelse:

Vi ser oftere og oftere, at folk vil opslå beskeder i gruppen, som
omhandler støtte af forskellige borgerforslag. Da Venligboerne er en
upolitisk forening, er disse opslag hidtil blevet afvist, men mange af
forslagene er faktisk relevante for flere af gruppens medlemmer,
f.eks. vedrørende fri tandlæge, offentlige ydelser, flygtninges
rettigheder osv. Derfor foreslår jeg, at vi laver en fast tråd, hvor man
gerne må linke til relevante og aktuelle borgerforslag i
kommentarsporet.
Regler for at poste borgerforslag kunne lyde:
“Forslagene skal være til gavn for udsatte, kontanthjælpsmodtagere,
flygtninge og andre lavindkomstgrupper.
Man skal altid tjekke opslaget for, om der allerede er postet et link
til det aktuelle borgerforslag, for hvert forslag må kun postes en
gang (dubletter vil blive slettet).
Der vil løbende blive slettet kommentarer med links til
borgerforslag, der er udløbne eller er røget videre til behandling i
folketinget.
Admingruppen forbeholder sig ret til at slette et link til et
borgerforslag, der ikke anses som relevant for gruppens primære
målgruppe.”

Forslagsstiller: Karina Hjorth
FORSLAG 3: Oprettelse af “Fødselsdagspulje”
Begrundelse:

Med jævne mellemrum står der familier, der ikke har råd til at fejre
deres børns fødselsdag. Med en særlig konto oprettet til formålet
kan øremærkede penge benyttes til at hjælpe disse familier.
Der skal ansøges om hjælp fra fødselsdagspuljen skriftligt til
foreningens mailadresse kontakt@venligboerne-randers.dk med
praktiske oplysninger som f.eks. navn på barnet, alder, årsag til at
der søges osv. De præcise krav vil bestyrelsen fastsætte i fællesskab
på et kommende bestyrelsesmøde ud fra den feedback, der kommer
på generalforsamlingen, og såfremt at forslaget vedtages.
Der kan eventuelt oprettes et (gratis) ekstra MobilePay-nummer
specifikt til donationer til fødselsdagspuljen, således at alle
indkomne donationer på dette nummer automatisk øremærkes
fødselsdagshjælp.

Forslagsstiller: Bestyrelsen

