Referat bestyrelsesmøde
03-12-2020
DAGSORDEN:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Valg af ordstyrer og referent
Godkendelse af referat fra sidst
Decemberuddeling
Nyt fra udvalgene:
- kontaktpersoner
- computer
- foodbank
- cykler
- lager
Lokaler
Økonomi
Let Rumpen
Evt.

Ad 1)
Karina vælges som ordstyrer, Anita som referent
Ad 2)
Referat godkendes
Ad 3)
Det har været svært at finde firmadonationer i år.
Vi modtager en portion nye sokker, som vi vil ligge i poserne
Vi er kommet med i Amts Avisens Julehjælp og får del i den pulje, de uddeler. Dermed har vi
økonomi til at kunne indkøbe de produkter, vi ikke kan få doneret.
Alle ansøgninger er gennemgået, en del skal vi have mere info på, så der kontaktes ansøger via mail
inden endelig afgørelse kan gives.
Ad 4)
Kontaktpersoner:
Computer:
Foodbank:
Cykler:
Lager:

Pt. 6 på venteliste til kontaktperson, det er dog svært at finde og skabe
kontakt i disse coronatider.
Intet nyt
Enkelte nye modtagere, pt 109 husstande tilknyttet on/off.
Der er lavvande på hylderne pga. manglende indsamling (corona), men takket
være økonomiske donationer har vi kunnet fylde lidt op.
Intet Nyt
Kaos - oprydning kræves! Senge indtages, madrasser søges til seng, men vi
har en smal 70x200 seng m. madras.
Gimminggård trænger også til en oprydning

Ad 5)
Vi har haft 4 forskellige lokaler i kikkerten på hhv Mirabellevej, Toldbodgade og Messingvej. Vi
beslutter at arbejde lidt videre med Messingvej, da det har potentiale.
Anita og Johannes ser det i næste uge (2. besøg). Vi skal huske forsikring og fødevaregodkendelse,
inden/når vi flytter i egne lokaler.

Ad 6)
Vi har pt penge til at stå på alle konti.
Vi skal huske at søge indsamlingsgodkendelse senest d. 31.12.2020.
Der tales om støttemedlemsskab og forskellige satser, og hvordan vi bør inddele det, men det
bringes videre til næste møde.
Ad 7)
8.C Fra Randers Realskole har kontaktet os om et samarbejde i uge 50. Sep og Karina har sammen
med klassen fundet nogle opgaver, de kan hjælpe med.
Fredag indsamles der til foodbanken, der vil være ting- og tøjindsamling, pengeindsamling,
indsamling af sponsorgaver til jul/fødselsdag.
Klassen planlægger også guidede ture i Randers, rengøring af cykler, sortering af tøjsække fra
lageret, sprogcafe, m.m.
Ad 8)
Generalforsamling fastsættes til 25. marts, 2021 og forventes afholdt virtuelt.

