
Bestyrelsesmøde – Venligboerne Randers
27 maj 2021 kl. 19:00

D A G S O R D E N :

1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af referat fra sidst 
3) Frivilligmarked 29. maj 
4) Status fra fundraisergruppen (herunder tavle med navne på fonde, der støtter) 
5) Nyt fra: 

- Kontaktpersoner 
- Computer 
- Cykler 
- Lager 
- Foodbank 

6) Økonomi 
7) Oprettelse i Børnebasen 
8) VBHus 
9) Evt. 

Ad 1) Ordstyrer - Karina, Referent - Anita 

Ad 2) Referatet godkendes 

Ad 3) Frivilligmarked d. 29 maj 
– Vi skal tydeliggøre, hvilke opgaver vi har brug for frivillige til
– Oplyse om infomøde d. 7 juni 2021 kl.19 
– Karina laver tilmeldingsliste 
– Anita finder bolsjer 

Ad 4) Status fundraisergruppen (Karina, Ulrik, Christian) 
– OAK er søgt
– Projektansøgninger, enkelt(tings)ansøgninger 
– Inspiration til hvad vi kan tilbyde (sponsortavle, pressemeddelelse, nævnes på 

hjemmeside og facebook)
– Energiansøgning om varmepumpe, evt. nye radiatorer, så vi kan spare på 

varmeregningen

Ad 5) Nyt fra 
– Kontaktpersonsgruppen

- Det er primært Bent 
- Mistet en del kontaktpersoner 
- Mistet familier på ventelisten (rejst pga. pres) 
- P.t. 5 på venteliste 

– Computer 
- Intet nyt 
- 9 på venteliste 

– Cykler 
- Status Quo 

– Lager 



- HMS: den tætte kontakt er væk pga nye/ingen medarbejdere 
- Det fint-sorteret tøj er væk 
- Ikke noget nyt ind 

– Foodbank 
- Indsamlinger ved butikker sættes i gang igen 

Ad 6) Økonomi 
– Er fortsat god
– Regnskab til indsamlingsnævnet skal indsendes pr. 1. juli 
– Webhotel og domæne skal på regnskabet fremover (Simon har betalt indtil nu) 

Ad 7) Oprettelse i Børnebasen 
– Efter en kort snak om, hvad det går ud på, vælger vi at sige nej tak

Ad 8) VBhus 
– Fortsat ting der mangler at blive lavet, herunder yderdøren, gulve, 2. omgang 

maling i foodbank, vask og aflæggerbord 
– Hovedrengøring inden indflytning
– 21. Juni VBHus-infomøde

Ad 9) Evt

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til 12. august.


