
Venligboerne Randers
Bestyrelsesmøde 24/6-19

D A G S O R D E N :

1) Valg af referent
2) Nyt fra grupperne
3) Arrangement – Centimetermaraton
4) Økonomi
5) Viborgs Legolandstur (de hjalp os)
6) Siden sidst
7) Fastsættelse af krav til fødselsdagsfonden
8) Evt.

Ad 1) Anita vælges

Ad 2) 
Kontaktpersonsgruppen 
– 4 nye, Sep holder møde m. Paul Fisker – evt. rekrutteringsmøde.

Lager 
– Kaotisk, der skal ryddes op og skabes overblik. Tingene er spredt ud over mange lokationer, og det er
svært at holde styr på, hvad vi har hvorhenne.

Cykelværksted
– Jens kontaktes, ny cykeldag i støbeskeen

Foodbank
– Flyttes til anden adresse
– Indsamling af maddonationer nødvendig, da der er lavvande på hylderne.

Computer 
– 1 stationær klar, 4 skal geninstalleres, 3 udleveret for nylig
– Ingen gamermaskiner el. bærbar, Christian skal lave opslag i hovedgruppen og efterlyse donationer.

Fødselsdagspuljen
– Der er indkommet en enkelt mail fra en familie, der søger hjælp til afholdelse af fødselsdag. Vi har 
ikke detaljerne for hjælp fra fødselsdagspuljen klar endnu, men Anita håndterer henvendelsen ud fra de
nuværende muligheder.

Ad 3) Ideer til Centimeter Maraton diskuteres
 Vi skal bruge min. 20 frivillige
 Skrive til sponsor
 Møde for frivillige og koordinering af selve dagen, d. 22/7 hos Karina

Ad 4) Karina gennemgik vores konti – økonomien ser fornuftig ud.

Ad 5) Vi beslutter at støtte med kr. 1000,- til Viborgs Legolandstur, da de også støttede vores tidligere 
på året.

Ad 6) Frivilligmarked m. Frivilligværket 
– Karina og Betty var afsted, fik delt en del flyers ud og havde god kontakt med de besøgende. Vi talte 
om evt. at bestille nogle beachflag til at synliggøre os noget mere til arrangementer.

Ad 7) Vi talte om rammerne for, hvem der kan søge, og hvad der kan søges til gennem 
fødselsdagspuljen, men tog ingen endelig beslutning.

Ad 8) Næste møde fastsættes i september


