
Referat af
Bestyrelsesmøde, Venligboerne Randers

den 7. oktober, 2021

Til stede: Sep, Karina, Betty, Christian, Claus, Bent

D A G S O R D E N

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidst
3. Omkonstituering af bestyrelsen
4. Udvidet brug af styregruppen
5. Nyt fra:

◦ kontaktpersoner
◦ cykelværksted
◦ computerværksted
◦ lager
◦ foodbank

6. Økonomi og fundraising
- herunder deltagelse i fundraisingkursus fra kommunen 1. november)

7. Status på VBHus
8. Evt.

Ad 1)
Sep, ordstyrer
Karina, referent

Ad 2)
Referatet godkendes

Ad 3)
Anita, Pia og Ulrik har måttet trække sig fra bestyrelse/som suppleanter af 
personlige årsager. Betty bliver i stedet nyt næstformand, Claus træder ind 
som menigt bestyrelsesmedlem. Vi har ikke flere suppleanter.

Ad 4)
Det besluttes at udvide styregruppen med nogle af de ressourcestærke 
frivillige, der har interesse i at lægge lidt flere kræfter i Venligboernes arbejde 
især i forbindelse med åbning og ibrugtagning af VenligboHus.

Ad 5)
Kontaktpersoner: Bent opsummerer, hvad kontaktpersonsgruppens 

arbejde og samarbejde med Røde Kors har bestået af 
siden 2016. Fremover vil vi ikke have et fælles 
”kartotek” over hverken kontaktpersoner eller 
flygtningefamilier, men kun samarbejde på 
erfaringsudveksling.
Da der på nuværende tidspunkt alligevel ikke er mere 



end 4-5 familier på ventelisten til en kontaktperson, 
foreslås det at sætte kontaktpersonsgruppen på stand-
by.
Bestyrelsen og kontaktpersonsgruppen vil i fællesskab 
forsøge at finde en kontaktperson til de resterende 
familier.
Information om gruppen fjernes fra hjemmesiden m.m.

Cykelværksted: En del cykler er næsten klar til brug, men pga arbejdet 
med opstart af VBHus, udskydes resten af arbejdet 
med cyklerne.
Der er én familie med akut behov for 2 cykler – de 
bliver leveret i løbet af kort tid.

Computerværksted: Lagerbeholdning status quo i forhold til seneste møde.
En enkelt computer er sendt ud til en modtager.
Christian kan flytte computerting fra egen kælder til 
VBHus den 21. oktober og laver opslag om at finde 
flyttehjælp. Karina kan evt. være backup på transport, 
men sørger også for, at huset er låst op på dagen.

Lager: Der er et par forespørgsler på tøj, som vi løser delvist 
med det, vi har på lager, delvist via opslag i gruppen.
Vi tømmer og opsiger A24 hurtigst muligt og får den del
af lageret i huset til gratisbutikken. 
Karina og Sep aftaler med de butiksfrivillige at få 
påbegyndt opfyldning af hylder i baglokale og butik.

Foodbank: Der er ca. 15 familier med varierende behov hver 
søndag, men vi har mad nok. Vi får dagligt 
overskudsfrugt og -grønt fra 2 lokale dagligvarebutikker
og 1 ugentlig afhentning hos en tredje butik. Vi har 
derfor valgt at give en del af afhentningerne videre til 
”Fællesskabet”, SAM-foreningen, et lokalt kollektiv og et
psykiatrisk botilbud. Har vi overskud derudover, deler vi
med krisecentret, lokale kirker med foodbanks samt 
væresteder.
Sep forventer, at vi ser et større behov for hjælp, når 
priserne på dagligvarer stiger. 
Sep lufter lidt frustrationer over, at nogle modtagere er 
”kræsne”, men vi beslutter, at hvis nogen ikke vil have 
det, de kan få, har de næppe så meget brug for hjælp, 
så derfor holder vi fast i de nuværende regler og 
styring af madhjælpen.

Vi beslutter ikke at tilbyde den store decemberhjælp i 
år, da vi er nødt til at bruge styregruppens ressourcer 
på at få huset op at køre.



Ad 6)
Karina, Christian og måske Betty tilmelder sig fundraisingkursus hos 
kommunen.
Camilla G. har tilbudt at hjælpe med at søge fonde, og hun og Karina har 
telefonmøde den 11. oktober.

Ad 7)
Sep foreslår, at vi tager håndtagene af hhv det vindue, der er i stykker, og det 
vindue, der er ved børnehjørnet, så vi er sikre på, at ingen åbner dem ved en 
fejl.

Det påpeges, at så længe huset ikke er reelt i brug, skal alle radiatorer stå på 
½.

Næste skridt er at få nøgleboks sat op, hvis det er muligt. Når det er sket, kan 
aflevering af frugt og grønt ske til VBHus, og Fødevarestyrelsens 
godkendelsesprocedure kan sættes i gang. Er det ikke muligt med en 
nøgleboks, må der udpeges ”nøgleansvarlige”.

Betty har nogle enkelte reoler, som kan bruges i foodbanken/butikken.

AFFALD: Vi skal have organiseret en affaldsordning hurtigst muligt. Karina 
undersøger mulighederne.

Ad 8)
Næste møde er 22. november, kl. 19:00.


