Venligboerne Randers
Bestyrelsesmøde 28/7-20
DAGSORDEN
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Opfølgning fra sidst
3) Status fra foodbank, cykler, computer, lager og kontaktpersoner
4) Gratisbutik til efteråret?
5) Julehjælp
6) Medlemmernes engagement
7) Flytninger for kommunen
8) Eventuelt, herunder dato for næste møde

Ad 1) Karina vælges som ordstyrer og Anita som referent
Ad 2)
-

Sebastian er trådt ud af bestyrelsen, Suppleant Helle er trådt til i hans sted.

-

Der tales om lokaler, intet på plads endnu, vi taler videre online om mulighederne.

-

Der tales om folkemødet og om vi Venligboer skal deltage, men da der intet konkret
er om det endnu, holder vi øje med nyt om folkemødet d. 12. sep.

-

Hvis ikke Karina har hørt fra kommunen ang. Fondsmidler inden d. 10. aug. Kontakter
hun dem igen.

Ad 3)
Foodbank
-

Vi hjælper i gennemsnit 10-15 familier hver uge

-

Der er behøv for at vi får etableret jævnlige indsamlinger

-

Der er flere og flere som kontakter foodbanken for at få mad, hver ansøger vurderes
individuelt, vi forsøger at hjælpe flest mulige

-

Mange sagsbehandlere er begyndt at henvende sig om vi kan hjælpe deres borger.

-

Ved ny lokation for foodbanken, vil der være nye regler, retningslinjer og godkendelse
fra fødevarestyrelsen som vi skal være opmærksomme på.

Cykler
-

Ny cykeldag bliver søndag d. 13. sep. Kl. 10

-

Vi mangler bærbare computere af nyere dato

-

Karina skriver et opslag og spørger efter donation af disse.

-

Der er ved at være godt styr på lagerne rundt omkring på Tunøvej, hos Karina, Betty

Computer

Lager
og Sep.
-

Vi har på tunøvej primært til baby, overtøj, fodtøj, puder/dyner, sengetøj, køkkenting.

-

Hvis vi skal have gratis butik kan/skal vi tage flere ting ind men ellers ikke.

-

Der er fortsat gaver hos Karina

Kontaktpersonsgruppen
-

Status ok, få på venteliste

-

Sep kontakter, biblioteket om der er 3 sammen hængende dage i uge 42 vi kan låne

Ad 4)
store sal
-

Hvis lokalet sikres, søger vi først efter hjælpere til oprydning gratisbutikken
gennemføres kun hvis de kommer på plads.

Ad 5)
-

Efter stort savn og efterspørgsels sidste år, vælger vi at have Decemberhjælp i år

-

Der nedsættes en mindre styregruppe samt hjælpere til indsamling.

-

Fra bestyrelsen er Anita, Karina og Sep med ind over.

-

Sep undersøger om vi kan låne store sal i enten uge 50 eller 51

-

Det er meget sløvt med medlemmernes daglige engagement, når det spørges efter

Ad 6)
hjælp til at løfte og bære og der ikke nogen som melder sig og vi i bestyrelsen kan
ikke fysisk holde til det.
-

Sep laver en skrivelse om dette ud i hovedgruppen, for bliver det ikke bedre må vi
desværre sige at så kan vi ikke tilbyde flytning af div. Møbler, hjem

Ad 7)
-

Der er kommet et øget antal forespørgsler på hjælp til flytning af borger fra
kommunens medarbejder. En del af disse flytninger har være umulige opgaver trods
vores mundtlige krav for inden.

-

Derfor udarbejdes en tjekliste, som der for eftertiden skal være opfyldt før end at vi
kan tilbyde at hjælpe.

Ad 8)
-

Nyt Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. okt.

-

Møde om Decemberhjælp tirsdag d. 11. aug.

