
Venligboerne Randers
Referat af virtuelt bestyrelsesmøde, 3/6-2020

D A G S O R D E N :
1. Valg af ordstyrer og referent
2. VB under og efter Corona'en.
3. Lokaler, inkl. økonomi
4. Foodbankens nye regler, evaluering
5. Status for lager
6. Status for cykler
7. Evt.

Ad 1)
Ordstyrer blev Karina, referent blev Anita.

Ad 2)
Under Corona'en:
- Bestyrelsen tog via online kommunikation beslutning om at aflyse årets
Generalforsamling, men da vi skulle bruge godkendte regnskaber til 
Indsamlingsnævnet, blev disse lagt til godkendelse blandt medlemmerne af 
Facebook-gruppen, Venligboerne Randers.

- Der har været foodbank med Corona-forbehold i form af f.eks. afstand, ekstra
hygiejne, brug af handsker m.m.

- Corona'en medførte også, at der ikke blev afholdt Gratisbutik i foråret, og 
lagrene har bugnet med ting, så der blev i stedet gennemført oprydning i 
diverse ting.

- Oprydning hos Betty gav 3 læs til lossepladsen, en del effekter blev der taget 
billeder af, som blev lagt i Gives væk-albummet i gruppen. Det medførte, at en 
del ting fandt nye hjem.

Efter Corona'en:
- Generalforsamlingen kan ikke afholdes i 2020, så næste gang bliver i stedet i 
2021, og alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter godkender, at man blot 
bestrider sin post et ekstra år.

- Vi skal ud og promovere os mere, f.eks. folkemødet og Frivilligværkets 
arrangementer, når det igen bliver muligt at deltage på forsvarligt vis.

- Vi skal intensivere jagten på lokaler, da det vil lette arbejdspresset på ”den 
hårde kerne” rigtig meget.

Ad 3)
Det har endnu ikke været absolut nødvendigt at finde et nyt sted til 
foodbanken, selvom det stadig vil være optimalt, hvis vi finder et permanent 
sted, da ejeren af den kælder, der lige nu huser foodbanken, egentlig gerne vil 
have kælderen sat i stand.



Vi beslutter at opsætte nogle cirkakrav til lokaler, så alle ved, hvad vi går efter. 
Det betyder: Min 200 m2, køkken, handicapvenligt, toilet, flere rum. Vi er villige
til at gå på kompromis på placering, men dog skal vi forsøge at finde et sted, 
der er nogenlunde tilgængeligt med offentligt transport.

Fundraising: Sebastian vil prøve at skaffe kontakter og derefter give bolden 
videre til Sep og Karina.

Ad 4)
Der tales om de familier, som er ved at nå grænsen i forhold til vores gældende
regler om max. 2 gange om måneden i op til ½ år. Det besluttes at revurdere 
familiernes behov, såfremt de anmoder om hjælp efter det ½ år. De har 
selvfølgelig altid mulighed for at hente hos os, når Sep laver opslag i Foodbank-
gruppen, fordi der er ekstrameget til søndagens uddeling (mere end behovet er
hos de tilmeldte familier).

Der er mellem 6 og 10 familier på skift hver søndag. Indsamling af donationer 
ved byens butikker opstartes igen, når Sep informerer om mangel af varer på 
hylderne, og Coronasituationen tillader det.

Ad 5)
Der er ryddet op i køkkengrejet, men tøjlageret trænger til oprydning. Det kan 
dog godt vente lidt endnu, men der vil være behov for Gratisbutik i efteråret, 
hvis ikke vi får startet Venligbohus op inden.

Ad 6)
Sep sammeholder de cykler, der er klar til udlevering, med personer på 
ventelisten og sætter navne på de forskellige cykler, så de kan komme ud til 
modtagerne. Derefter kan der skabes et overblik over, hvilke øvrige cykler der 
skal repareres.

Ad 7)
Næste møde fastsættes til 28. juli, kl. 19:00 – virtuelt eller personligt afhængig 
af situationen.


