Venligboerne Randers
Bestyrelsesmøde d. 7. nov., 2019
DAG SORDEN:

1. Valg af referent og ordstyrer
2. Centimetermarathon, evaluering
3. Gratisbutik m.m.
4. Foodbank
5. Jule-/decemberhjælp
6. Støtte til studie- og klasseture
7. Arbejdsskadeforsikring
8. Frivillige, evaluering
9. Betaling af reparation/rykker
10. Medlemshenvendelser
11. Eventuelt
Ad 1)
Anita vælges som referent, Sep som ordstyrer
Ad 2)
Vi snakkede om forløbet: Vi skal have bedre promovering, bedre koordinering, kontakt til
Egmont, da vi stadig afventer betaling. Det besluttes, at vi er klar til at prøve igen.
Ad 3)
Intern aktivitetsplan over hvad vi gerne vil i løbet af året.
Vi modtager donationer af ting løbende og særligt i dagene lige op til en gratisbutik, men flere skal
mobiliseres til oprydning bagefter. Erfaringerne viser, at der er behov for ca. 15 personer, hvoraf
halvdelen skal kunne løfte, ellers kan vi ikke blive ved med at afholde gratisbutik i lånte lokaler.
Ad 4)
Vi skal have fundet ny lokation indenfor overskuelig fremtid. Vi prøver at høre Randersbolig og
Randers kommune om evt. lokaler, vi må låne på mere permanent basis til foodbanken alene, hvis
vi ikke kan finde noget, hvor vi kan samle alle aktiviteter.
Der kommer nye regler fra. 1 januar 2020, disse laves som fast opslag i foodbankgruppen på
Facebook.
Ad 5)
Der laves opslag om, at vi ikke har decemberhjælp i år pga manglende ressourcer.
Ad 6)
Der er fuld enighed om, at der ikke p.t. kan ydes økonomisk støtte til studie- og klasseture. Vi kan
dog stadig hjælpe med udlån af f.eks. skiudstyr til skiture for eksempelvis efterskoleelever.
Ad 7) Karina undersøger, om der er krav om arbejdsskadeforsikring og beder om et bindende,
skriftligt svar fra Arbejdsskade Ulykkeforsikringen.
Ad 8)
Vi evaluerede på det netop overståede informationsmøde og kom frem til at, det vil være en fordel,
hvis vi afholder flere af denne slags møder for folk, der gerne vil vide mere om, hvem Venligboerne
Randers er, og hvad vi laver samt folk, der har interesse i måske at blive frivillig. Når vi laver
årshjul, skal vi finde et par datoer til møder af denne slags.

Ad 9)
Sep kontakter Frivillighuset vedr. deres klage over, at vi skulle have beskadiget nogle af deres
borde.
Derudover har vi modtaget rykker fra Randers Kommune på tryksager lavet af Gaia. Rykker er
udsendt, før vi har modtaget besked om, at der lå en regning til betaling (Gaias fejl, hvilket de har
bekræftet). Selve regningen er betalt, men Randers Kommune siger, de ikke kan slette
rykkergebyr. Vi beslutter, at rykkergebyret betales, men at vi ikke fremover vil benytte Gaias
services/produkter.
Ad 10)
Henvendelserne debatteres, og svar sendes til de konkrete medlemmer.
Ad 11)
Eventuel julefrokost for frivillige debatteres, men det besluttes, at vi ikke har mulighed for at
vurdere på retfærdigt vis, hvem der reelt er ”aktive” frivillige.
Næste mødedato fastsættes på et senere tidspunkt.

