Formandens skriftlige beretning 2019-2020
Den skriftlige beretning skal, sammen med Formandens mundtlige beretning, godkendes på
Generalforsamlingen den 23. september 2020.

Onsdag den 24. april 2019 Generalforsamling
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. Bestyrelsens sammensætning blev; formand
Elisabeth Toft, kasserer Susanne Waring, bestyrelsesmedlem Hanne N. Krogh, bestyrelsesmedlem
Birthe Nielsen, bestyrelsesmedlem John Thomsen, bestyrelsesmedlem Kaj Møldrup Christensen,
bestyrelsesmedlem Nels C. Sørensen, suppleant Poul Ibsen-From og suppleant Ruth Pedersen.
Bestyrelsen konstituerede sig med Hanne N. Krogh som næstformand.
Kirsten Krogh takkede den afgåede formand Hanne N. Krogh for godt og fint arbejde.
Fredag den 3. maj Reception for Erik Mouritsen, direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg, i
anledning af hans 25 års jubilæum ved Randers kommune.
Kaj Møldrup Christensen og undertegnede deltog. Vi takkede med et par flasker vin for det gode
samarbejde vi har med kommunen, og vi fik et anerkendende ord med på vejen om at kommunen
er bekendt med det store arbejde aktivitetsledere og frivillige udfører i Vennepunktet.
Onsdag den 22. maj kl. 11.00 – 12.30, møde med Omsorgsudvalgets repræsentanter Fatma
Cetinkaya og Susanne Nielsen. Fra kommunen sekretariatchef Sundhed, Kultur og Omsorg Per
Adelhart Christensen. Fra Ældrerådet Per Boysen og Åse Boye.
Vi, bestyrelsen viste rundt i lokalerne og vore gæster fik hilst på Aktivitetsledere og medlemmer og
blev orienteret om aktivitetstilbudene.
Vi orienterede om Vennepunktets økonomiske vilkår og fik at vide at Omsorgsudvalget havde
bevilget ekstra kr. 10.000, - til indkøb af en nye printer.
Printeren var imidlertid billigere end først antaget, og af restbeløbet fik vi tilladelse til at købe
kontor-materiel. Der blev blandt andet nok til et stort tilskud til en projektor. Fatma Cetinkaya var
meget positiv overfor Vennepunktet og opfordrede til fortsat kontakt og samarbejde.
Onsdag den 22. maj kl. 13 bestyrelsesmøde
På mødet blev det besluttet; hvis Aktivitetslederne havde lyst til at udvide sæsonen på de enkelte
hold, kunne det være en mulighed, det aftales med bestyrelsen.
Torsdag den 23. maj sidste aktivitetsdag og dermed afslutning på forårssæsonen.
Onsdag den 7. august fra kl. 9.00-12.00 havde vi rengøringsdag
Vi skulle have gjort Vennepunktet præsentabelt til Åbent hus dagen, ca. 20 personer var vi, men
da det jo er et stort hus vi er i, og da vi selv skal holde rent i eget aktivitetslokale, hjalp vi hinanden
på tværs af aktivitetsholdene. Tak for det. Det var en hyggelig dag med socialt samvær og en
lækker frokost fik vi inden vi gik hver til sit.
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Mandag den 12. august havde vi Åbent hus mellem kl. 12.30 – 15.00
Som sædvanligt tog Aktivitetslederne godt imod ”gamle” som mulige nye medlemmer og cafeèn
havde et godt salg af kaffe, the og kage. Nogle medlemmer valgte at betale for det/de
aktivitetshold de ønskede at gå på.
Mandag den 19. august opstart af aktiviteter i efterårssæsonen
Samtidig startede indbetalingsperioden, som forløb sig i uge 34-35-36.
Mandag den 16. september 1. bestyrelsesmøde i efterårssæsonen
Det nye broderihold er kommet godt fra start. Broderiholdet mødes hver anden uge i lige uger.
Ekstern underviser Birgit Bendtsen, uddannet på Skals håndarbejdsskole, kom på besøg på
Broderiholdet 2 eftermiddage. Arrangementet var gratis for medlemmer og ikke medlemmer
skulle betale 75 kr., ialt var der 11 deltagere. Arrangementet blev annonceret på Vennepunktets,
Randers´ og Randers 2´s facebooksider, på opslagstavlen og netavisen RandersIdag. Birgit
Bendtsen´s undervisning svarede ikke helt til Broderiholdets forventninger. Men tak for det gode
initiativ alligevel, måske kan vi alligevel en anden gang få udbytte af en ekstern underviser, måske
også til andre aktiviteter.
Et ekstra nyt hold i Blomsterbinding er startet op hveranden uge om torsdagen, tak til
Aktivitetsleder Betina Timm for initiativet.
Onsdag den 25. september Aktivitetsledermøde
På Aktivitetsledermødet blev det drøftet om hvordan vi på bedste og mest økonomisk ansvarlige
måde anerkender de 4 Aktivitetsledere der har 25 års jubilæum. Det skulle så være fra år 2001, at
det skulle registreres, hvem der kan have jubilæum.
Onsdag den 2. oktober Ældretræf i Arena Randers, Hal 3
På Ældretræffet repræsenterede vi Vennepunktet på en god placering lige ved indgangen, vi havde
et stort bord samt ekstra stole måtte vi også tage i brug for at få plads til de fine ting vi havde med
fra Aktivitetsholdene, der var ting fra Patcwork, malerier, en flot poleret sten, spændende ting fra
Kreativholdet, en imponerende slægtsbog m.m.
Der var en stor interesse for vores stand, vi fik talt med mange deltagere og delt mange foldere og
flyers ud.
Halvtag og afskærmning
Først på efterårssæsonen blev der lavet halvtag ved Stenhugnings-holdets udendørs arbejdsplads,
og der blev lavet afskærmning ved Kreativ-holdets/Blomsterbindings-holdets sikkerhedsudgang,
hvor der er en dyb kælderskakt på begge sider af døren. Vennepunktet betalte materialerne og
deltagere fra Steghugnings-holdet udførte arbejdet, og lagde mange timer i det. Tak for det.
Kontakt til TV 2
Kaj Møldrup Christensen har forsøgt at lave en aftale med lokal reporter Jacob Krüger, om at
komme på besøg på Vennepunktet, - men det er endnu ikke lykkedes at få en aftale i stand.
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Mandag den 7. oktober Bestyrelsesmøde
Hvor det blandt andet blev besluttet, at Aktivitetsledernes 25 års jubilæum skulle markeres ved
Juleafslutningen den 5. december.
Aktivitetslederne der har jubilæum, er Kirsten Krogh, Birthe Nielsen, Sonja Søborg og Eva Bronst.
Begynderhold i slægtsforskning
Da der havde været efterspørgsel på begynderhold i slægtsforskning, tilbød Nels C. Sørensen at
være Aktivitetsleder for det nye hold. Holdet startede op i uge 43, mødedag er tirsdag formiddag.
Ruth Petersen tilbød også at være behjælpelig. Tak for det gode initiativ.
Afslag på ansøgning
Desværre fik vi afslag på ansøgning til Lions club på kr. 2500 til det årlige medlemskab af Ancestry.
Men vi skal ikke opgive.
Begrundede ansøgninger fra Aktivitetsledere og medlemmer er altid velkomne. Så vil bestyrelsen
gøre hvad vi kan for søge midler fra fonde til konkrete ønsker.
Generelt får vi ikke midler til driften, bortset fra den bevilling på kr. 150.000, - årligt, fra Randers
kommune, som vi er sikret i denne byrådsperiode.
Torsdag den 31. oktober Lejekontrakt
Vennepunktets lejekontrakt vedrørende Boghvedevej 34 er, efter aftale med udlejer Hans Jørgen
Mikkelsen, forlænget i 5 år til og med den 30. september 2025. I aftalen om forlængelse af
lejekontrakten er der en aftale om , at udlejer skulle rydde buskads ved parkeringspladsen, for at
give plads til flere parkeringspladser, og det har udlejer gjort. Tak for det.
Loppemarked den 2. november
Loppemarkedet var jævnt besøgt (selvom formanden ikke havde fået indleveret annoncen til Din
Avis). Overskuddet var på kr. 4.400, -. Måske skal vi arbejde på at udleje flere borde i 2020, da der
ikke var udlejet så mange, som der plejer. Der var mange gevinster fra lotteriet, som vores
sponsorer havde doneret.
Foredrag den 7. november
Kirsten Harding fra tegne-maleholdet holdt foredrag om emnet ”Dit liv, - et godt liv”.
Indtægten på kr. 850,- gik ubeskåret til Vennepunktet. Tak for det.
Afsked med EDB aktivitetsleder den 26. november. Velkommen til ”ny” EDB aktivitetsleder.
Leif Bastian havde valgt, efter 7 år som EDB aktivitetsleder, at holde med opgaven. Vennepunktet
takkede Leif Bastian for indsatsen med et par flasker god vin, og ønskede ham god vind fremover.
Hans V. Mortensen overtog posten som EDB aktivitetsleder fra 2020. Tak for det. Hans har
udarbejdet en ”jobbeskrivelse” i arbejdet med at finde en supplerende underviser. ”Stillingsannoncen” blev lagt på Frivilligjob.dk. En ung mand Sune, som har læst IT på universitetet, men
som pt. har været ledig, var interesseret i at deltage i det omfang han kunne, indtil han fik job.
Det har været et frisk pust og meget givende, at have Sune med på holdet.
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Smykkedesign
Fra 2020 har Aktivitetsleder Inge Kjersgaard valgt at komme på holdet een gang om måneden, den
sidste onsdag i måneden, - i stedet for een gang ugentlig. Tak til Inge for den tid, der er gået med
at være til stede een gang ugentlig.
Jonna Dalgaard er nu tovholder på holdet. Tak til Jonna.
Årets lokale forening
Ruth Petersen havde indstillet Vennepunktet til at blive Årets forening, trods mange stemmer fra
medlemmerne, lykkedes det desværre ikke at vinde æren.
Sidste aktivitetsdag den 28. november
Juleafslutning den 5. december 2019
Juleafslutningen blev afholdt med 62 medlemmer.
Vi nød Birthes Nielsens gode mad og pænt dækkede borde.
Birthe fik hjælp i køkkenet af Susanne S. og Kirsten Krogh.
Bestyrelsen takkede de 4 Aktivitetsledere som havde 25 års jubilæum, Kirsten Krogh, Birthe
Nielsen, Sonja Søborg og Eva Bronst.
Citat; Tak for det store arbejde i udfører og bidrager med. Jeres indsats er i høj grad med til at gøre
Vennepunktet til en god, givende, åben og glædelig forening.
Derefter fik jubilarerne hver overrakt en lille sammenplantning og en flaske vin.
Britta Juul tog et foto af jubilarerne samlet.
Ruth Petersen stod for lotteriet, der var overskud af gevinster fra Loppemarkedet den 2.
november 2019 samt fine juledekorationer fra Blomsterbinding.
Det var en hyggelig juleafslutning, hvor vi jo også fik sunget et par julesange.
Julehilsen til sponsorer
Der er sendt en julehilsen på mail, eller ved personligt fremmøde, til vores sponsorer der har givet
gaver og gavekort til lotterierne.
Udlejer Hans Jørgen Mikkelsen har også fået en julehilsen med tak for det gode samarbejde og for
sponsoratet.
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2020:
Dueslag
For at lette arbejdsgangen/ kommunikationen imellem bestyrelsen/kontoret og Aktivitetsledere/
frivillige, og fordi vi jo ikke altid kan være til stede, er der placeret dueslag til Aktivitetsledere og
frivillige på en hylde i spisesalen.
Aktivitetsledere/frivillige må meget gerne lægge besked og svar tilbage i postkassen ved kontoret.
Ilse Vognsen mangler hjælp i Loppen, der blev lagt en seddel i dueslagene med ønske om hjælp.
Åbent Hus
Den 13. januar havde vi Åbent hus, der var et jævnt og godt besøg til Aktivitetslederne hele dagen,
og køkkenet fik udsolgt.
Åbent hus og opstart af aktiviteterne blev annonceret på Vennepunktets hjemmeside, i Det Sker
fra Randers kommune, i Din Avis, netavisen RandersIdag, Facebook Randers, Randers 2 og
Vennepunktets Facebookside.
Indbetalingsperioden og opstart af aktiviteterne
Mandag den 20. januar startede aktiviteterne op.
Samtidig startede indbetalingsperioden, som forløb sig over uge 4, 5 og 6.
Susanne Waring og undertegnede var til stede dagligt mellem kl. 11.00 – 13.00. Hanne N. Krogh
var til stede om onsdagen i kontortiden.
Medlemmerne har stået meget kort tid i kø for at betale, og det var kun i meget få korte øjeblikke,
at der har været behov for 2 personer til at tage imod indbetalingerne.
Men så har vi haft mulighed for at hilse på medlemmerne, samt andet vigtigt forefaldende
arbejde.
Aktivitetsholdene
Slægtsforskning for begyndere startede jo i efteråret 2019, og har nu fået flere deltagere. Nels C.
Sørensen er aktivitetsleder for holdet.
EDB – holdet har modtaget tidligere medlemmer tilbage på holdet. Aktivitetsleder Hans V.
Mortensen, har fået en henvendelse fra en yngre mand, Thomas, der er interesseret i at reparere
IT materiel. Et arbejde som vi måske kan få en lille indtægt på. Thomas skal ikke være medunderviser på holdet.
Samarbejde med CBR, Center for beskæftigelse og Rehabilitering Randers kommune
Vi har fået henvist en ny medborger fra CBR. Efter vedkommendes egne ønsker, behov og
ressourcer og efter aftale med Birthe N. og Sonja S. er hun behjælpelig i køkkenet og deltager på
male/tegneholdet om torsdagen. Birthe er tovholder på opgaven.
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Corona virus/Covid 19 og dermed lukning af Vennepunktet fra den 16. marts indtil første møde
15. juni.
Vennepunktet har fulgt regeringens opfordring og har ligesom andre foreninger været nødsaget til
at holde lukket fra og med den 16. marts. Bestyrelsesmødet, der skulle have været afholdt den 16.
marts blev dermed udsat og er nu fastsat til den 7. september.
Da Vennepunktet har et CVR-nummer, har Randers kommune sendt information om hvordan vi
bør forholde os i forhold til Covid-19.
Vi har modtaget en stor startpakke fra Randers kommune, med håndsprit, desinfektionsmidler,
rengøringsmidler, klude mm.
Der har været afholdt 2 møder her på Vennepunktet, den 15. juni samt den 27. juli, i forhold til
hvilke tiltag Vennepunktet skal følge op på vedr. forebyggelse af Covid-19 smittespredning.
Poul Ibsen-From, Hanne N. Krogh samt undertegnede deltog i møderne.
Sundhedsstyrelsens retningslinjer er blevet nærlæst. Bordene i cafe’en er stillet op så
afstandskravet på en meter opfyldes. I cafe’en ud til åbningen ved køkkenet er der opsat en
plexiglasplade.
Vennepunktet følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Vi passer på os selv og hinanden.
Vi er alle, bestyrelse, aktivitetsledere, frivillige, medlemmer og besøgende medansvarlige for at
retningslinjerne efterleves.
Medlemmer der konstateres smittet med Covid-19 kontakter Vennepunktet.
Vennepunktets retningslinjer vedr. forebyggelse af Covid-19 smittespredning er beskrevet og
ligger tilgængelige i hvert aktivitetslokale og bliver lagt på hjemmesiden.
Retningslinjerne beskriver hvordan vi forholder os i forhold til afstandskrav, håndhygiejne,
rengøring/ desinfektion af kontakt-flader, samt en opfordring til at betaling for aktiviteter og
medlemskab sker via MobilPay eller ved bankoverførsel fremfor kontant betaling.
Vedr. rengøring og desinfektion er der skemaer til afkrydsning, så vi er sikre på tingene, bliver
gjort.
Aktivitetsledermøde 3. august kl. 11.00
Aktivitetsledere og frivillige blev informeret om Vennepunktets retningslinjer vedr. forebyggelse af
Covid-19 smittespredning. Ansvar for fælles rengøring af aktivitetslokalerne blev drøftet. Næsten
alle Aktivitetsledere var repræsenteret. Referatet fra mødet bliver lagt i dueslagene og i mappen.
Rengøringsdag 12. august kl. 9.00-12.00
Ca. 10 deltagere var vi til rengøringsdagen. Rengøringsdagen var ikke blevet ”annonceret” som
den plejer på grund af Covid-19 lukningen.
RM-ejendomsservice sponsorerede udvendig vinduespudsning.
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Fælles regelmæssig rengøring af aktivitetslokalerne er blevet drøftet. Det er brugerne af
aktivitetslokalerne, der i samråd med den enkelte aktivitetsleder, og de hold der bruger lokalet,
der laver en aftale om hvad der skal rengøres og hvor ofte.
Et opslag herom og afkrydsning skema er lavet og ligger i hvert aktivitetslokale
Åbent hus dagen 17. august kl. 12.30 – 15.00 og start på efterårssæsonen 2020
På grund af opgaver i forhold til Covid-19 var Åbent hus dagen udsat fra den 12. august til den 17.
august. Åbent hus dagen var velbesøgt og der var en oplevelse af at mange medlemmer var/er
glade for igen at kunne mødes til de aktiviteter der interesserer én.
Aktivitetsstart 24. august
Enkelte medlemmer har valgt at holde pause i efterårssæsonen, og nye medlemmer er kommet til.
Indbetalingsperioden var over uge 35 og 36. Der var kun behov for, at én person modtager
betaling for aktiviteter og medlemskab, da mange medlemmer vælger at betale via MobilPay eller
ved bankoverførsel.
Ansøgning til Spar Nord fonden
På opfordring fra Nels Sørensen er der søgt om en bevilling kr. 10.000, - til foreningens virke.
Ansøgningen samt afslaget på ansøgningen bliver udskrevet til mappen.
Folderen er revideret
Hanne N. Krogh har nærlæst folderen, og den er nu revideret i samarbejde med Aktivitetslederne
og frivillige, så beskrivelsen af de forskellige aktivitetshold fylder forholdsvis lige meget.
Der er uddelt foldere, flyers og Aktivitetsoversigter forår 2020 til;
Badmintonhallen, Biblioteket, Sundhedscenteret, Kunstmuseet, Kulturhistorisk museum, FOA,
Fritidscenteret, Arbejdernes landsbank.
Målet er at der hele tiden er foldere, flyers og Aktivitetsoversigter tilgængelige på kontoret som
man gerne må tage og dele ud af, - til supplement for vores gode informative hjemmeside.
Radiospots på Radio Alfa
Én gang om ugen må vi sende nyheder på Radio Alfa. Nyhederne bliver sendt kl. 6.40 og kl. 8.40,
den dag man nu ønsker. Aktivitetslederne og også gerne øvrige medlemmer giver besked om
hvilke gode nyheder, der skal sendes på Radio Alfa. Formanden koordinerer og seder beskeden til
Alfa. Nyheden må fylde ca. 1 ½ maskinskrevet linje og nyheden om Åbent hus dagen er sendt. De
næste nyheder bliver at der er 2 ledige pladser på Natur-og blomsterbinder-holdet torsdag
eftermiddag og Loppens åbningstider. Prisen for radiospots er kr. 250,- pr. halvår.
Bestyrelsesmøde den 7.september
Referatet herfra og bilag hertil bliver lagt i mappen
Udlejning af lokaler
Da sangkoret Enigheden mangler øvelokale på grund af Covid-19 restriktioner, er der lavet en
aftale med formanden for koret, om at leje caféen hver onsdag aften fra kl. 19.00. Det er fra den 9.
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september, og frem til jul, ca. til 12 øveaftener ialt. Formanden for koret er medlem af
Vennepunktet, og kan derfor leje lokale på samme vilkår som øvrige medlemmer. Fra første
øveaften, fortæller formanden, at der var flere af korets medlemmer, der ikke kendte til
Vennepunktets eksistens og mange aktivitetstilbud. Sangkoret Enigheden, vil ligesom
Vennepunktet, også gerne have nye medlemmer. Vi siger velkommen til sangkoret Enigheden.
Frivilligværket
Der er lavet en aftale med Frivilligværket om at lave en video-optagelse af Vennepunktet og
interview af de medlemmer, der ønsker det. Det sker den 16. september.
Vi er også inviteret til at deltage i Markedsdagen den 3.oktober.
Til slut, - tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak til alle medlemmer for at bakke stort op
om Vennepunktet, til Aktivitetslederne for jeres dedikerede vejledning, til frivillige i Loppen for
jeres præsentable genbrugsbutik, til frivillige der sørger for praktiske opgaver i køkkenet, i hele
huset og udenfor huset.
Elisabeth Toft
September 2020
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