
Generalforsamling Venligboerne
Søndag d. 17. marts 2019

Mødedeltagere.: Helle, Karina, Sep, Betty, Anita, Elsebeth H, Lukman, Hans, Gerda, Charlotte, 
Sebastian, Signe, Lisbeth, Karin (vb-langå), Eva (vb-langå), Birgitte, Rosa, Christian, Birthe, Kirsten, 
Bent.

1. Valg af dirigent – Helle vælges

2. Valg af referent – Anita vælges

3. Sep fremlægger bestyrelsens beretning (bilag 1) – Beretningen godkendes

4. Karina fremlægger regnskab (bilag 2+3) & budget (bilag4) – Regnskab  godkendes

5. Kontingent fastsættes til 0 kr. Et støttebidrag til VenligboHus fastsættes til minimum 50 kr. 
og §4 ændres til flg.:

§4 Kontingent
Stk. 1: Generalforsamlingen kan træffe beslutning om kontingent for et år ad gangen. 
Medlemmerne er forpligtede til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 2: Generalforsamlingen kan træffe beslutning om mindstebeløbet for et støttebidrag til 
Venligbous.

Stk. 3: Ved indførelse af støttebidrag til VenligboHus er det ikke et krav at betale 
støttebidrag, for at man kan deltage i husets aktiviteter. Støttebidrag er frivilligt.

6. Valg af bestyrelse - Betty og Sebastian vælges og Anita benvælges til bestyrelsen, Helle 
vælges til suppleant

Bestyrelsen ser nu således ud:

Formand - Lipi Sep Thalwitzer

Næstformand - Anita Basse

Bestyrelsesmedlem - Betty Langberg

Bestyrelsesmedlem - Sebastian Hansen

Suppleant - Helle Nielsen

7. Valg af revisor – Birgitte Møbjerg

8. Indkomne forslag (fortsættes næste side)



FORSLAG 1: Nedsættelse af et sponsor-fundraising udvalg 

Sebastian fortæller om tanker og visioner for sådan et udvalg – dette godkendes.

Sebastian, Sep, Lisbeth, Signe, Anita, Eva og Bent melder sig til at være en del af udvalget.

FORSLAG 2: Fastgjort tråd (såkaldt meddelelse) i Facebookgruppen til Borgerforslag 

Forslaget nedstemmes, men der tilføjes til Facebookgruppens retningslinjer, at 
borgerforslag ikke accepteres, fordi gruppen er upolitisk.

FORSLAG 3: Oprettelse af “Fødselsdagspulje”

Det besluttes, at vi afprøver fødselsdagspuljen for 1 år (startende med de ca. 9.000 kr 
doneret af SkyWalk), og at der ved generalforsamlingen næste år evalueres på, hvordan 
det har fungeret, og om der er fremtid i at fortsætte - altså om puljen skal være en fast del 
af Venligboerne Randers' tilbud om hjælp.

9. Eventuelt

 Vi har pt problemer med vores hjemmeside (der arbejdes på sagen)

 Ønske om et møde om de nye regler for L140 – det foreslås yderligere at vente med et 
sådanne møde til efter valget.

 Rosa takker for indsatsen og opfordrer til klap

 Karina opfordrer til at huske, det er ”vi” og ikke ”i”, når aktive/hjælpere taler om 
Venligboerne og vores arbejde - alle medlemmer er venligboere, og ingen kan lave det 
arbejde ”vi” gør, hvis ikke alle andre var der.

Der takkes for god ro og orden.


