
VENLIGBOERNE RANDERS
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

29. juni, 2022

Deltagere: Ana Maria, Betty, Karina og Sep
Afbud: Christian, Lisbeth, Maria

D A G S O R D E N :

1) Valg af ordstyrer og referent
2) Foodbank
3) Oprydning VBHus
4) Status for møbellager (oprydning)
5) Status for skoleprokekt
6) Status Tunøvej
7) Cykler
8 ) Opdatering på Ukrainemøder
9) Klatreautomatens arrangement 13. august
10) Frivilligstafet
11) Åbningsfest
12) Økonomi
13) Eventuelt

Ad 1) 
Karina er ordstyrer, Betty er referent

Ad 2) 
Foodbanken har modtaget en virkelig flot privat økonomisk donation på 6.000 kr. til indkøb af varer
efter behov. Derudover modtager vi næsten hver uge mindre donationer af varer eller bidrag via 
MobilePay. Vi modtager fortsat faste donationer af overskudsgrønt fra 2 lokale dagligvarebutikker, 
og i weekenden den 9.-10. juli skal vi afprøve en lignende aftale med en tredje butik. Hvis det 
fungerer, vil vi kunne modtage overskud fra dem 1-2 gange om måneden op til uddelinger.

Der er stort pres på foodbanken, der hver uge har 24-27 familier, der modtager hjælp.

Marie og Thomas er under indkøring til at kunne aflaste Sep, så hun ikke står med uddelingen hver 
weekend.

Vi aftaler at forhøre, om vi kan stå med en indkøbsvogn hos en af Rema1000-butikkerne for at få 
fyldt lidt på hylderne.

Ad 3)
Oprydningen er i fuld gang. Sep har kørt en del kasser m.m. på ”fjernlager”, så trappeopgangen er 
klar til, at der kan installeres trappelifte torsdag i denne uge. Der mangler oprydning og klargøring 
af vindfanget samt baglokalet. Der er 24 reoler, der skal samles. 

Vi prøver at samle et hold med udgangspunkt i at samles den 5. juli over middag.



Ad 4)
Møbellageret trænger til gevaldig oprydning og rengøring. Det er nødvendigt at løfte alle ting ud, 
sortere dem (og evt. give ting videre, vi kan se, der har stået meget længe, og som vi må formode, 
vi ikke kan finde nye hjem til), rengøre og stille ting mere systematisk for fremover at øge 
overskueligheden.

Ana Maria foreslår presenninger til at beskytte møblerne, hvilket vi bliver enige om er en god 
idé. Vi prøver at samle et hold til oprydning den 13. juli.

Ad 5)
Vi har ca. 12 hele skolestartssæt, som fremover vil kunne uddeles fra Gratisbutikken efter aftale. 

Vi beslutter ikke at sætte dem på hylderne i første omgang, men afventer tilbagemeldinger fra 
lokale skoler vedr. børn, der mangler udstyr til skolestart. Tasker uden udstyr, som vi også har en 
del af, uddeles efter behov.

Ad 6)
På fjernlageret på Tunøvej opbevarer vi bl.a. babyudstyr til startpakker samt babytøj til nyfødte. 
Tøjet er ved at blive sorteret.

Vores rum er fyldt op, og de trænger også til en oprydning. 

Beslutning: Oprydning prioriteres ikke i første omgang.

Ad 7)
Vi har en del cykler, der er mere eller mindre klare til at komme ud til nye ejere. Nogle cykler skal 
blot pumpes, men de fleste trænger også til en rengøring.

Vi prøver at samle et hold til rengøring, klargøring og match mellem cykler og venteliste den 15. 
juli.

Ad 8)
Ana Maria, Sep og Karina har deltaget på de seneste Ukrainemøder og giver et kort referat. 
Seneste møde omhandlede primært sommerferieaktiviteter, men det var en glæde at se, at der 
generelt fra lokalsamfundets side er kommet mere fokus på, at alle tilbud ikke kun gælder for 
ukrainere, men også for andre flygtninge/udsatte grupper.

Kommunikationsafdelingen er i gang med at udforme en tekst med opfordring til, at borgerne i 
Randers Kommune støtter de lokale foodbank-projekter, da alle har hårdt brug for støtte for at 
kunne hjælpe de mange familier, der har brug for det.

Karina følger op på korrespondancen med kommunikationsafdelingen.

Ad 9)
Vores nabo, Klatreautomaten, afholder Danmarksmesterskab i klatring den 13. august og vil i den 
forbindelse benytte hele græsplænen mellem de 2 lejemål. De inviterer til, at vi deltager med en 
info-bod til arrangementet, ligesom vores medlemmer også er velkomne til at overvære eller 
deltage i arrangementet.



Beslutning: Ana Maria laver et opslag i hovedgruppen for at høre, om nogen kunne have lyst til 
at deltage sammen med Sep på et Venligboerne Randers-hold. Karina laver et opslag i 
styregruppen vedrørende en eventuel bod.

Ad 10)
Frivilligværket afholder Frivilligstafet i Randers Festuge, og da stafetten i forvejen skal til 
Klatreautomaten fredag den 18. august, vil det være oplagt, at den kommer til os lige inden, dvs. i 
tidsrummet mellem 14:30 og 15:00.

Vi beslutter at åbne Gratisbutikken ½ time tidligere end normalt den dag og lader den være 
udgangspunkt for vores stafet-stop. 

Karina og Sep vil repræsentere Venligboerne på stoppet, ligesom vi spørger de frivillige, de plejer
at være i butikken om fredagen, om de vil møde ½ time tidligere den dag.

Karina melder os til via Frivilligværket.

Ad 11)
Planlægning af åbningsfest udskydes til næste møde.

Ad 12)
Økonomien ser fin ud. Vi modtager løbende smådonationer fra private og har desuden modtaget 
§18-midler fra Randers Kommune.

Vi beslutter at afholde et decideret fundraisingmøde med fokus på at få rejst 50.000 kr. målrettet
vores tilskud til trappelifte.

Karina undersøger MobilePays muligheder for abonnementsordninger til støttemedlemskaber.

Ad 13)
Ny mødedato aftales via Styregruppen. Maria har informeret om, at hun regner med at designe 
plakater til vores A-skilte i næste uge. Hun har modtaget logomateriale fra Karina.


