Venligboerne Randers referat af bestyrelsesmøde d. 29.04.21
1. Dirigent: Karina Hjorth, referent: Sep Thalwitzer
2. Arbejdsgruppe til at søge fonde og legater:
Ulrik, Christian og Karina søger hver 5 stk af de i styregruppen foreslåede legater og fonde.
Desuden laves der et dokument med basisoplysninger, der går igen i alle ansøgninger. Dette
lægges ud i styregruppen til godkendelse.
3. VenligboHus medlemsskaber: hvert medlemskab dækker en husstand uanset, hvor mange de
er. Der kan vælges ml. flg. beløb på årsbasis: 60 kr., 120 kr., 240 kr., 300 kr. og 600+ kr.
Medlemsskab kan evt. udløse billet til en (sommer-)fest.
4. Computerrum: Christian håber på at skaffe nogle brugte bordplader og forlængerledninger,
Der mangler stadig klodskasser og reoler.
Café: Der skal generelt bruges genbrugsmøbler og service. I et stillerum i forbindelse med
computerrummet, kan man sidde og søge via computere. Modsatte hjørne skal der være
legerum og en sofagruppe. Vi kan bruge rumdelere på hjul evt. med en plade monteret på en
af de store sider for at bryde lyden.
Foodbank:Metalreoler samt en disk ved døren til at afskære fri adgang for modtagere. Skilte
med regler på flere sprog. Der skal laves en rampe op til Foodbanken (Christian kan
muligvis skaffe materialer i Ålborg, men ønsker at blive afhentet deroppe af en chauffør),
Rullevogn, køleskab og fryser. Vi skal dobbelttjekke, hvorvidt det er nødvendigt med en
fødevaregodkendelse.
Gratisbutik: Vi har hylder, reoler og kurve fra Langå.
Cykelværksted: Krogophæng i loftet til cykler, værktøj, arbejdsbordplade (Christian),
kompressor.
Vindfang: Elevator, 2 store køleskabe
5. Vi ønsker at deltage i Frivilligværkets Frivilligmarked lørdag d. 29.5.21. Fokus skal denne
gang være at skaffe nye frivillige til VenligboHus. Karina, Betty og Sep deltager. Sep giver
besked til Frivilligværket.
6. Kontaktpersoner: Bent, Poul og Grethe genoptager nu arbejdet med at skabe match. Der er
pt. 6 personer på ventelisten.
Computer: Christian har fået kontakt med et firma, der laver genbrugscomputere, der ønsker
at donere reservedele til os. Delene skal hentes i Støvring.
Cykler: Der er cykler, der står klar, men de skal tørres af og køres ud. Betty og Sep mødes
for at koordinere.
Lager: Ikke mere plads på Tunøvej eller hos Betty. Vi tager ikke tøj ind pt. Vi har lidt
legetøj, som skal bruges til legerummet.
Foodbank: Vi skal have indsamlingerne i gang igen. Helsted (1-2 x årligt), Lucernevej,
Jernbanegade, Udbyhøjvej. Sep laver opslag i indsamlingsgruppen.
7. Karina har opdaget, at vores konti har været registreret forkert, og at vi dermed har
betalt for mange renter de sidste to år. Der er gjort indsigelse, konti er omregistrerede, og for
meget betalt rente er tilbagebetalt. Standardkonto: 140.000 kr., Indsamlingskonto: 55.000
kr., Fødselsdagskonto: 8.000 kr.
Planlagt gratisbutik på biblioteket d. 21.-23. maj aflyses. Sep giver biblioteket
besked.

