
Venligboerne Randers - referat af generalforsamling 
29. marts, 2022

Sted: Rum i Facebookgruppen 

D A G S O R D E N :

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af foreningens regnskab (se vedhæftede billeder)
5. Fastsættelse af kontingent

- lige nu 0 kr (og alle medlemmer af Facebookgruppen regnes som medlemmer af 
foreningen)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- På valg er Betty Langberg (genopstiller) og Claus Brandsborg (genopstiller ikke)

7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor

- På valg er Birgitte Møbjerg (genopstiller)
9. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
10. Information om Venligboerne Randers' arbejde og VenligboHus
11. Eventuelt

Ad 1)
Karina blev valgt.

Ad 2)
Sep blev valgt

Ad 3)
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som derefter blev godkendt. Se bilag 1.

Ad 4)
Kassereren fremlagde hovedpunkterne i regnskaberne for foreningens 3 konti. Regnskaberne blev 
godkendt. Se bilag 2.

Ad 5)
Kontingent blev fastsat til 0 kr.

Ad 6)
Ana Maria Sønderskov, Betty Langberg, Lisbeth Sand gav hver en kort præsentation af sig selv og 
Maria Dyrborg havde sendt en kort besked skriftligt, da hun blev forhindret i at deltage på selve 
generalforsamlingen. 

Alle blev valgt til bestyrelsen, der nu består af i alt 7 personer – de 3 øvrige er Lipi Sep Thalwitzer, 
Karina Hjorth og Christian Røder.

Ad 7)
Claus Brandsborg blev valgt som suppleant.



Ad 8)
Birgitte Møbjerg blev valgt.

Ad 9) 
Med få rettelser blev forslaget til ændringer af vedtægterne godkendt. Se bilag 3. 

De samlede vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside www.venligboerne-randers.dk.

Ad 10)
Sep, Karina og Betty informerede på skift om foreningens forskellige aktiviteter, opgaver,  
samarbejdspartnere og fremtidige planer.

Ad 11)
Intet 



Bilag 1 – Bestyrelsens beretning

I 2021 var verden stadig præget af coronapandemien.På trods af dette blev opgaverne ved med at 
strømme ind.

Kvinder og familier fra krisecentre skulle stadig genetableres i nye hjem. Dette krævede en del 
logistik, da der både skulle findes hjælpere og transport. Det er svundet en del i antallet af folk, der
kan hjælpe med at løfte, så nogle få er blevet brugt lidt rigeligt. Vi skal huske, at disse kvinder ofte 
står uden netværk, når de skal videre i livet. Jeg håber, flere vil melde sig, så opgaven fremover kan
fordeles på nogle flere forskellige mennesker.

Mange møbler, køkkensager, tøj og fodtøj har også skiftet hænder. Også her har det krævet 
planlægning, så giver modtager og transport ikke fysisk skulle møde hinanden. Vi har fortsat 
mange mennesker på venteliste til ting, men vi kan også glæde os over, at der er en god 
gennemstrømning af de fleste ting.

Fødselsdagssøgningen har ikke været så stor i det forgange år. Dog har vi været heldige at modtage
fine donationer af nye og let brugte ting, der kan bruges som fødselsdagsgaver. Dem er der ved at 
komme styr på, så de kan komme videre. Tak til dem, der har doneret.

Cykeldelen er gået lidt i stå, eller dvs. at Johannes i løbet af det sidste år stadig har sat cykler i 
stand. Dét betyder at vi nu i foråret har flere cykler, der er klare til at formidle ud. Dette vil blive sat
i gang snarest, da mange stadig står på venteliste.

Der har været et stadigt stigende antal familier, der er udfordrede på at få deres økonomiske 
situation til at gå op. Det har betydet øget søgning og større opgave for Foodbanken og 
Fællesskabet.  Indtil videre har vi kunnet imødekomme behovet, og selvom det er et stort arbejde 
for alle, der henter mad, viser det os også, at denne er en yderst vigtig opgave for Venligboerne 
Randers. Tak til alle jer, der donerer og henter mad, og en særlig tak til de dagligvareforretninger 
og virksomheder, der donerer virkelig mange varer til vores arbejde.

2021 blev også året, hvor et længe næret ønske gik i opfyldelse. VenligboHus blev en realitet!
VenligboHus bliver et sted, hvor vi kan samle vores aktiviteter og give medlemmerne mulighed for 
at blive en mere aktiv del af et fællesskabet.

Året er gået med en gennemgribende renovering af underetagen, da dette tidligere var 
omklædnings- og baderum for fabriksansatte. Som der ofte er, har der været et par bump på vejen,
men vi er snart i mål og glæder os til at kunne åbne huset for alle medlemmer. Lige nu og her 
arbejder vi på at få lavet en elevator, så der bliver adgang til begge plan for alle.

Samtidig giver de fantastiske rammer mulighed for alverdens aktiviteter i overensstemmelse med 
Venligboerne Randers' formål. Kun fantasien sætter grænser, og I er alle meget velkomne til at 
byde ind med idéer.

Som altid i Venligboerne Randers har vi også i 2021 hjulpet dér, hvor der er behov, uden at skelne 
mellem etnicitet, hudfarve, religion eller noget som helst andet. De der har fået hjælp hidtil, kan 
stadig få hjælp, og ja der er også plads til de ukrainske familier.

Med dette vil vi sige alle medlemmer, donorer og samarbejdspartnere en stor tak for endnu et år.



Bilag 2 – Regnskaber 







Bilag 3: Ændringer af vedtægter

Gammel formulering:

§1 Formål
Foreningen er en alment velgørende forening med det 
formål at skabe mulighed for aktiviteter i forbindelse med 
Facebookgruppen "Venligboerne Randers".

§3 Optagelse og eksklusion
Stk. 1 Som medlem kan optages enhver privatperson, der 
ønsker at støtte foreningens arbejde. Medlemmer af 
Facebook-gruppen ”Venligboerne Randers” betragtes 
automatisk som medlemmer af foreningen, såfremt 
kontingentet er fastsat til 0 kr., og tildeles dermed de 
rettigheder, som et medlemskab giver. Man kan ligeledes 
melde sig ind via hjemmesiden.

Stk. 2 I tilfælde af at generalforsamlingen fastsætter et 
kontingent forskelligt fra 0 kr., bliver man medlem af 
foreningen ved at indbetale kontingentet til foreningens 
bankkonto.
Foreningen og Facebook-gruppen betragtes dermed som 
to separate enheder.

Stk. 3 En enig bestyrelse kan vedtage at ekskludere et 
medlem, der efter bestyrelsens overbevisning ikke arbej-
der for foreningens formålsparagraf eller kommer med 
ytringer, der er i strid med foreningens værdi-grundlag. 
Eksklusion sker ved sletning fra og eventuel blokering for 
Facebook-gruppen ”Venligboerne Randers”. Ligeledes 
medfører manglende kontingentbetaling (i tilfælde af at 
kontingentet ikke er 0 kr.) ophør af medlemsskabet af 
foreningen.

§6 Bestyrelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse varetages af 
bestyrelsen, der består af minimum tre personer og 
maksimum 7 personer - altid et ulige antal - samt en 
eventuel suppleant.

§8 Tegningsregler
Stk. 2 Betaling af foreningens løbende udgifter med indtil 
kr. 2.500 pr. transaktion kan dog foretages af et af 
bestyrelsen udpeget medlem. Betaling af udgifter over kr. 
2.500 skal godkendes af minimum 2 
bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ny formulering:

§1 Formål og målgruppe
Foreningen er en alment velgørende forening med det 
formål at skabe fællesskab og aktiviteter samt støtte 
mennesker med behov for hjælp i forbindelse med 
Facebookgruppen "Venligboerne Randers" og brugere af 
VenligboHus. Foreningens målgruppe favner meget bredt 
og inkluderer principielt alle typer mennesker, der både 
har lyst til at hjælp og brug for støtte, eksempelvis (men 
ikke udelukkende) voldsramte kvinder, udsatte 
børnefamilier, flygtninge, ensomme, ældre m.fl.

§3 Optagelse og eksklusion 
Stk. 1 Som medlem kan optages enhver privatperson, der 
ønsker at støtte foreningens arbejde eller benytte 
foreningens aktiviteter.  Medlemmer af Facebook-gruppen
”Venligboerne Randers” betragtes automatisk som 
medlemmer af foreningen, såfremt kontingentet er fastsat
til 0 kr., og tildeles dermed de rettigheder, som et 
medlemskab giver.

Stk. 2 Kontingent betales som udgangspunkt i form af 
medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter.  I 
tilfælde af at generalforsamlingen fastsætter et kontingent
forskelligt fra dette, bliver man medlem af foreningen ved 
at indbetale kontingentet til foreningens bankkonto. 
Foreningen og Facebook-gruppen betragtes dermed som 
to separate enheder.

Stk. 3 En enig bestyrelse kan vedtage at ekskludere et 
medlem, der efter bestyrelsens overbevisning ikke arbej-
der for foreningens formålsparagraf eller kommer med 
ytringer, der er i strid med foreningens værdi-grundlag.  
Eksklusion sker ved sletning fra og eventuel blokering for 
adgang til Facebook-gruppen ”Venligboerne Randers”. 
Ekskluderede medlemmer har heller ikke adgang til fore-
ningens aktiviteter. Ligeledes medfører manglende kontin-
gentbetaling (i tilfælde af at kontingent er andet end aktiv 
deltagelse) ophør af medlemsskabet af foreningen.

§6 Bestyrelse 
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrel-
sen, der består af minimum tre personer og maksimum 7 
personer - altid et ulige antal - samt en eller flere even-
tuel(le) suppleanter.

§8 Tegningsregler 
Stk. 2 udgår


