
Venligboerne Randers
Bestyrelsesmøde d. 3/2-2020

D A G S O R D E N :

1. Valg af ordstyrer/referent
2. Planlægning af generalforsamling
3. Nyt fra udvalgene

 Foodbank
◦ samarbejde med Vibeke i Dronningborg
◦ nye lokaler
◦ erfaringer med de nye regler

 Computer
◦ status fra Christian

 Kontaktpersoner
◦ status fra Bent, Grethe og Paul

 Cykler
◦ status fra Betty, inkl. dato for ny cykelreparationsdag

 Lager
◦ dato for næste gratisbutik

4. Årshjul (udkast fra Sep/Karina)
5. Kugle-/kædedyneprojekt
6. Centimetermaraton
7. Projekt (fælles)decemberhjælp
8. Køb af beachflag

 layout, pris, m.m.
9. Frivilligmarked
10. Økonomi

 Årsregnskab
 Skal vi lave andre budgetter end dem, der inkluderer lokaler, som bruges til 

fondsansøgninger?
11. Fødselsdagspuljen
12. Lukkede punkter (evt. personsager)
13. Eventuelt

Ad 1) 
Karina bliver valgt til ordstyrer og Anita til referent.

Ad 2)
Vi forsøger, om vi kan få lokaler til afholdelse af Generalforsamling søndag d. 15 marts kl. 14:00. På 
valg er Sep og Karina, som bege genopstiller, samt valg af suppleanter.

Ad 3) 
 Foodbank

- Vi taler om at invitere Vibeke til et orienterende møde, så vi kan klar læggemuligheden for et 
evt. samarbejde. Sep, Karina og Anita kan deltage fra Venligboerne.

- Sebastian kontakter ejerne af de nedlagte Kiwibutikker for at høre om mulighed for at måtte 
låne de lokaler.

- Det nævnes også, at der undersøges om lokaler hos Blå Kors og Kirkens Korshær, og
at der er søgt til husleje på Mirabellevej via §18 midlerne. 

- De nye regler fungere med få undtagelser.



- Der er blevet købt basisvarer grundet manglende indsamlere, men der arbejdes på at
opstarte indsamling igen slut februar.

- En lokal dagligvarebutik har tilbudt, at vi kan hente overskudsfrugt og -grønt dagligt.  
Karina hører, nogen af kirkerne vil dele dette tilbud med os, så flest muligt kan få glæde af det. 
Sep hører Lisbeth ad om opbevaring hos hende.

 Computer
- I løbet af det sidste år er der uddelt 41 computer, heraf 33 bærbare og 8 stationære.
Der er pt venteliste på 5 gamercomputere til unge drenge og 1 bærbar.

- Christian har dele på lager til ca. 4 gamercomputere, som dog mangler bundkort og 
kabinet.

- Vi har 2 kontormaskiner på lager, som evt. kan bruges i vores kommende café.

- Gamle telefoner kan indleveres til Christian, så kigger han på dem og muligheden for
et nyt liv til dem.

 Kontaktpersoner
- Der er pt. 40 kontaktpersoner, hvoraf 20 er aktive - der er en kort venteliste på 1-3.

- Der er god balance mellem antallet af kontaktpersoner og modtagere. 

- Der er ændret lidt i samarbejdet med Røde Kors, her er kommet ny kontaktperson
Susanne Søborg Jensen.

 Cykler
- Der er allerede nu en del cykler, som venter på at blive fordelt til folk på ventelisten.

- Ny cykelreparationsdag fastsættes til d.18. april kl.10:00 hos Betty.

 Lager
- Vi har pt. ting opbevaret 8 steder rundt omkring i byen. Det er kompliceret, kræver en 
masse transport og meget koordinering, plus det er svært at tage frivillige ind til at håndtere 
lageret, når det er spredt over hele byen, primært hos private.

- Gratisbutik – det undersøges, om det kan blive 3.-5. april el. 6.-8. april.

Ad 4)
Årshjulspunktet rykkes til næste møde.

Ad 5)
Under udarbejdelse af Tina og Sep - Sep kontakter ”Dynehjælp”.

Ad 6)
Der er kommet mail med forespørgsel på, om vi igen i år vil afholde Centimetermaraton. Vi beslutter at 
takke nej, da det kræver for mange ressourcer i forhold til, hvad vi får ud af det både med hensyn til 
promovering og økonomi.

Ad 7) 
Punktet rykkes til første møde efter generalforsamlingen.

Ad 8)
Punktet rykkes til første møde efter generalforsamlingen.

Ad 9)
Vi beslutter at prioritere Frivilligmarked som en del af vores nødvendige promovering af foreningen. 



Årets to markeder ligger hhv. den 30/5 og 10/10.

Ad 10)
Årsregnskabet ligger klar til godkendelse på Generalforsamlingen.
Vi har modtaget Indsamlingsgodkendelse, hvilket også gjorde os opmærksomme på, at vi skal have fat 
på en revisor til at lave vores indsamlingsregnskab, hvis vi i én indsamlingsperiode samler over 50.000 
kr. ind.

Sep, Sebastian og Christian hører i deres bagland om evt. revisor, der vil påtage sig opgaven. Vi 
beslutter at opdatere budget baseret på forudsætningen om, at vi har lokaler til rådighed.

Det godkendes, at Christian køber en lille kompressor til computerudvalget.

Ad 11)
Fødselsdagspuljens udkast til retningslinjer blev gennemgået og godkendt.

Ad 12)
Der var ingen personsager denne gang

Ad 13)
Vi fik snakket en del om promovering af Venligboerne Randers ved evt. at invitere TV2 Østjylland
til Gratisbutik, lave en artikel til Din Avis eller andre lokale medier. Helle vil gerne skrive et oplæg, Bent 
tilbyder at gennemlæse det.

Vi taler også kort om, at der er et stort problem med ensomhed i Randers, hvor vi også bedre ville 
kunne hjælpe, hvis vi havde lokaler med en café. Sebastian fortæller lidt om Inge, som er udekørende 
gademedarbejder fra Kirkens korshær.

Næste møde fastsættes efter Generalforsamlingen.


