Venligboerne Randers
Bestyrelsesmøde d. 6-10-2020
DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidst
3. Nyt/kort status fra
• Computer
• Kontaktpersoner
• Cykler
• Foodbank
• Lager
4. Decemberhjælp
5. Opfølgning på (udskudte) punkter fra tidligere dagsordner, samt Coronastatus på
arrangementer
• Møde/snak med mulig samarbejdspartner
• Beachflag
• Dyneprojekt
• Årshjul
• Frivilligmarked
• Gratisbutik
• Cykelreperationsdag
• Fødselsdagspuljen
• Promovering
6. Fondsmidler/fundraising/økonomi
7. Evt.
Ad 1)
Karina bliver ordstyrer, Anita er referent
Ad 2)
Referatet godkendes
Ad 3)
De forskellige afdelingers repræsentanter får ordet:
• Computer
– Ok hardware situation, 4 gamermaskiner er snart klar, 1 bærbar er klar, 1
stationær er næsten klar.
- 54 pc'er er udleveret, sinden Christian overtog opgaven med at sætte computere
i stand.
- Der er brugt 900,- på indkøb af hardware og tilbehør til klargøring.

•

Kontaktpersoner
– Intet nyt, ganske få på venteliste.
- Karina kontakter Bent og beder om en beslutning vedr. en specifik borger på
ventelisten.

•

Cykler
– Christian og Johannes reparerede cykler i søndags.
- Sep kommer forbi og fordeler/sætter navnesedler på de cykler, der er klar og
forsøge at matche bedst muligt efter ventelisten ud fra længst ventetid.

•

Foodbank
– Sep holder øje med tilbud og køber ind, når der er gode, brugbare varer til
foodbankens hylder.
- Vi har ikke haft mulighed for at indsamle donationer ved butikker i år pga
Corona og manglende mulighed for at sammensætte et hold på 2 personer med bil
til rådighed.
- Anita laver opsamling på, hvem vi har til rådighed til henholdsvis indsamling og
afhentning af overskudsgrønt.
- Vi snakker om evt. at bruge QR-Kode som flyers, men vi vurderer, at det p.t.
ikke er den bedste løsning ved indsamling ved butikker, da vi kun har få sekunder
til at fange kunderne på vej ind.
- Der snakkes om at lave en video til efterlysning af donationer. Vi går i
tænkeboks og prøver, om det kan lade sig gøre til næste efterlysning af
donationer i hovedgruppen på Facebook.
- Behovet for nye lokaler er ikke akut, men stadig aktuelt.

•

Lager
– Der har været en del udflytninger fra krisecentret, som har fået køkkenudstyr +
diverse inventar.
- Vi mangler følgende til lageret:
- Loftslamper
- Enkeltmandssenge
- Lagner str. 140x200 + 180x200
- Bestik
- Støvsugere
- Vinterovertøj til børn
- Skabsfrysere
- Voksendyner

Ad 4)
Decemberhjælp har brug for ekstra fokus, hvis vi skal kunne gennemføre i år. Vi har fået
lov at låne lokaler i Underværket 2 dage tæt på jul.
En frivillig har tidligere haft telefonisk kontakt til Hilton Foods, som gerne vil have en
skriftlig henvendelse. Det sørger Anita for.
Vi kontakter Amtsavisen vedr. deltagelse i deres julehjælpsprojekt i år, såfremt de har
noget.
Møde planlægges mellem Sep, Karina og Anita, der vil koordinere og intensivere jagten
på donationer.

Ad 5)
Opfølgning på (udskudte) punkter fra tidligere dagsordner samt Corona status på
arrangementer, da vi har været lidt underdrejet en stor del af året både pga Corona,
men også pga manglende tid/ressourcer fra bestyrelse og styregruppe.
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Møde/snak med mulig samarbejdspartner
– er droppet pga. modstridende interesser
Beachflag
– der er fundet 3 tilbud, og Betty kontakter det ene lokale firma om evt. god pris,
hvis vi handler lokalt. Vi skal bruge 2 styk, gerne med fod og ikke blot jordspyd.
Kugle-/kædedyneprojekt
– er ikke et projekt, vi kan gå ind i, da en korrekt produceret dyne kræver mere
end ”bare” nogle kugler/kæder (vægt, fylde m.m.)
Årshjul
– er pga. Corona ikke blevet til noget i år, da alle planer har hængt i det uvisse.
- vi udformer nyt årshjul til starten af 2021 (Sep og Karina påtager sig opgaven)
Frivilligmarked
– blev aflyst pga. Corona
Gratisbutik
– vi har valgt at aflyse efterårets gratisbutik pga Coronarestriktionerne, da vi ikke
kan gennemføre optimalt og samtidig holde os under forsamlingsforbuddets
grænse på 50 personer samt behøring afstand m.m. Vi håber at kunne holde en
gratisbutik i foråret (Sep undersøger mulighederne for at låne lokale i
Kulturhuset).
Cykelreperationsdag
- den først aftalte dato blev aflyst, en ny blev gennemført i søndags.
Fødselsdagspuljen
- betingelser for og vejledning til ansøgning findes nu på hjemmesiden.
Promovering
- vi rykker snakken om promovering af foreningen til første møde i det nye år.

Ad 6)
Økonomi – kort status:
- Der er indkøbt dagligvarer til foodbankens hylder og søndagsuddelinger for ca.
14.700 kr indtil videre. Beløbet vil blive noget højere, hvis vi er nødt til selv at
indkøbe alt til decemberuddelingen.
Fondsmidler/fundraising:
– Vi har via Randers Kommune fået adgang til Fonde.dk – adgangen gælder til 1.
oktober, 2021.
- Der er søgt diverse fondsmidler udover §18-midlerne i år. Nogle har vi fået svar
på, andre har givet afslag, og de sidste afventer stadig. Der er én mulighed, der
skal ansøges indenfor de nærmeste dage, hvis vi skal nå det før deadline. Karina
udformer ansøgning og laver samtidig en liste over, hvor og hvad vi har søgt, samt
hvilke vi skal have ansøgt.
- Vi er nomineret til Årets Lokale Forening (igen) og skal have promoveret
afstemningen, da første fase afgøres af antal stemmer.
Lokaler:
- Når vi får flere midler at arbejde med, tager vi snakken med mulig udlejer i
Toldbodgade.

Ad 7)
Helle træder ud af bestyrelsen i løbet af dec-jan, da hun flytter fra byen. Vi ønsker
hende al mulig god vind fremover.
Bestyrelsen består nu af 4 personer. Da vi ikke har noget i vedtægterne, som tager højde
for, at vi står i en situation, hvor vi ikke har flere suppleanter at kalde ind, bliver vi
enige om, at fordi vi er så langt henne på året, kører vi perioden ud med 4 personer og
sørger for at afholde generalforsamling, så snart et regnskab kan være klar til
godkendelse i det nye år.
Christian meddeler, at han vil overveje at stille op som suppleant. På valg næste gang er
i øvrigt Sep og Karina, der ellers skulle have været på valg i 2020, men da
generalforsamlingen i år blev aflyst, er valgperioderne for alle nuværende
bestyrelsesmedlemmer blot forlænget med et år.
Næste bestyrelsesmøde fastsættes til 3. december, kl. 19:00. Sted aftales nærmere.

