
Venligboerne Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmødet 8. april, kl. 17:00 på Adonisvej 33

D A G S O R D E N 

1) Valg af ordstyrer og referent

Karina ordstyrer
Maria referent

2) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer
Formand - Sep genvalgt
Næstformand - Betty genvalgt
Kasserer - Karina genvalgt 
Fundraiseransvarlig - Ana Maria 
Menige bestyrelsesmedlemmer Lisbeth, Maria
Dataudvalg : Christian 
Claus Brandsborg er suppleant

3) Opdatering på det kommunale Ukraine-samarbejde

20.000 ukrainske flygtninge forventes i vores kommune. Alle har i princippet ret til at få del i 
kommunens boliglager (også øvrige udsatte grupper), men kommunen fortæller det ikke da 
de så er nervøse for ikke at få donationer nok. Venligboerne støtter alle udsatte grupper. 
Kommunens fokus er pt. kun ukrainere og øvrige sårbare grupper er ikke i fokus lige nu. Det 
er lovligt at agere på den måde kommunen gør. Der er lavet en særlov. 

Skal vi fortsætte samarbejdet med kommunen: bordet rundt (alle er enige om at fortsætte) 
med begrundelserne: Vi får mest indflydelse når vi deltager, vi har en bedre mulighed for at 
påvirke tingene når vi ved hvad der foregår på indersiden, vi kan stille de rigtige kritiske 
spørgsmål og vi kan få et bedre og tættere samarbejde med øvrige frivillige organisationer.

4) Prioritering af midler

Venligbohus 120.000 i husleje + forbrug om året
Paragraf 18 midler er bevilliget - 98.200 kr. 
Husleje skal prioriteres. 

5) Status for foodbank og Fællesskabet

Der er run på både foodbanken og fællesskabet. Vi begynder at mangle varer begge steder. 
Dellekompagniet er kontaktet af Karina. Aftalen er endnu ikke helt på plads. 

6) Opgavefordeling og -planlægning (kom gerne med forslag)
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Modtagning af donationer 9.30-11
Christian kan godt tage lørdagsvagten Imorgen 9/4. 
Sep sørger for nøgler til alle i bestyrelsen. 
Rengøring er en del af butiksvagterne. 

7) Evt. inkl. næste mødedato

Virtuelle møder har vist sig at være gavnlige
Mange punkter vendes i fb gruppen
Vi bruger gruppen og ved behov aftales et møde
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