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AKTUELT: AFLYSNING af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling (som er udsendt til i hvert fald nogle BØF-
medlemmer) er AFLYST af indkalderne.  

Indkaldelsen var efter fungerende bestyrelses vurdering ugyldig af flere selvstændige grunde: 

1. Vedtægtstridig (opfyldte ikke §7). 

2. For sent varslet (nogle medlemmer modtog ikke eller for sent indkaldelsen). 

3. Ulovlig (baseret på privat misbrug af foreningens stjålne medlemsliste og privat misbrug af 
foreningens stempel og tidligere foreningsadresse). 

Bestyrelsen vidste intet før den 21. oktober om aftenen, hvor en af indkalderne fortalte bestyrelsen 
om udsendelsen, og at vi ville kunne læse indkaldelsen når vi fik den i vores private postkasse. 

Tidligere formand tilbageholder i skrivende stund uretmæssigt foreningens medlemsliste, så vi har 
ikke kunnet udsende medlemsinformation om ugyldigheden. Dette misbrug af foreningens registre 
med persondata (navne, adresser, mail) og misbrug af foreningens stempel / adresse vil bestyrelsen 
træffe de nødvendige skridt til effektivt at få stoppet hurtigst muligt.  

Vi vil gerne understrege, at såvel kemi som samarbejde er godt i den nuværende fungerende 
bestyrelse. Vi er et team, og vi har en god arbejdsplan, som vi fortsætter uændret disse forstyrrelser.

AKTUELT: Overdragelsesproblemer siden bestyrelsens konstituering 18. august 

Den tidligere formand har siden bestyrelsens konstituering 18. august i praksis nægtet at samarbejde
om overdragelse. Den tidligere formand meddelte orlov 15. september og tog i den forbindelse 
nedennævnte ting med sig, som vedkommende trods mange anmodninger har nægtet at aflevere. 

Bestyrelsen har været meget tålmodige, men det er klart, at situationen er uholdbar, da tidligere 
anmodninger og frister er blevet ignoreret. Bestyrelsen vil tage de nødvendige skridt for at få 
foreningens ting og dokumenter tilbage hurtigst muligt. De vigtigste ting er pt. foreningens 
medlemsliste inklusive mail og telefonnumre, samt kalenderårets bilag og foreningens pengekasse. 

Derefter en masse andet som tidligere formand må ligge inde med - fx foreningens referater, 
nyhedsbreve, aktivitetsinformationer, kontakter til hjælpere, samarbejdspartnere og fagligt netværk, 
foreningens billedarkiver, oversigter over foreningens borde, pavilloner, mailliste til modtagere af 
elektronisk nyhedsbrev, o.s.v. 

Nøglerne til foreningens lokaler (kontor og kælderrum) i Beboerhuset har været tilbageholdt indtil 
25. oktober. Nyvalgt formand har altså været forhindret i at råde over foreningens nøgler og dermed
foreningens lokaler, telefon og postkasse i perioden. Og dermed også været forhindret i at give 
fungerende bestyrelse adgang til lokalerne og iværksætte nøgleordning.

AKTUELT: Opdater din medlemsinformation

Lad os bruge den manglende medlemsliste til konstruktivt at opdatere medlemslisten. 
Du kan hurtigt og nemt indtaste opdaterede oplysninger på www.boef21.dk/  medlemskab 
Kan også sendes til: Kalle Nielsen, Scandiagade 14 st. th., 8930 Randers NØ.
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Uændrede kontingentsatser (generalforsamling 28/4 2015)
Personligt medlemskab: Kr. 150,- årligt.
Familiemedlemskab: Kr. 250,- årligt.

Ny bestyrelse 

28. april 2015: Generalforsamlingsvalgte (bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år):

• Lene Brønnum (Bestyrelsesmedlem valgt 2014).

• Pia Christensen (Bestyrelsesmedlem valgt 2015 for 1 år. Preben Thrue valgt 2014 trak sig).

• Kalle Nielsen (Bestyrelsesmedlem valgt 2015).

• Maria Fangel (Bestyrelsesmedlem valgt 2015).

• Solveig Sørensen (Bestyrelsesmedlem valgt 2015).

• Birte Stenbak (1. bestyrelsessuppleant).

• Rasmus Madsen (2. bestyrelsessuppleant).

• Birte Sonne (Revisor).

18. august: Konstituering på første bestyrelsesmøde:

• Birte Stenbak (Kasserer). 

• Kalle Nielsen (Formand). 

Senere ændringer i bestyrelsen:

• 15. september: Solveig Sørensen meddeler bestyrelsesorlov. 
1. suppleant Birte Stenbak indtræder som fungerende bestyrelsesmedlem. 

• 24. oktober: Maria Fangel meddeler bestyrelsesorlov. 
2. suppleant Rasmus Madsen indtræder som fungerende bestyrelsesmedlem. 

Vi forsøger at få to bestyrelsesmedlemmer som funktionsansvarlige for hvert område. Det fungerer 
rigtigt godt og har allerede givet gode resultater. Nuværende funktionsområder / -ansvarlige: 

• Facebook: Pia Christensen og Rasmus Madsen. 

• Hjemmeside: Rasmus Madsen og Kalle Nielsen. 

• Kursus- og aktiviteter: Efter Solveig Sørensens og Maria Fangels udtræden (tidligere 
funktionsansvarlige) er bestyrelsen ved at analysere og omorganisere aktivitetsområdet. 
Pt. snakker Lene Brønnum og Pia Christensen sammen om eventuelt at blive 
funktionsansvarlige. Bestyrelsen hører meget gerne fra medlemmer, som kunne tænke sig at 
være med i en større ligeværdig planlægningsgruppe på kursus- og aktivitetsområdet. Der 
vil blive gode rammer og frie handlemuligheder under ansvar. 
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Resultater indtil nu 

Den nye bestyrelse har kun været i gang siden 18. august, men vi er udviklingsrettede, og har fokus 
på at forbedre foreningens grundlag fra bunden af. Udvalgte ting, som vi har nået de sidste par 
måneder til trods for de tilbageholdte foreningsting, er blandt andet: 

• Kasserer-funktionen fungerer
Kassereren har i flere år kun været kasserer af navn. Det er nu lavet om, så alene kassereren 
har disponeringsretten til foreningens bankkonti, adgang til netbank, betalingskort, etc. 

• Bankskifte til Merkur Andelskasse
Foreningskonto er oprettet i Merkur Andelskasse, som fremover er foreningens officielle 
bankkonto og NemKonto. Tidligere konto forventes slettet før næste generalforsamling.
Ny bankkonto er: 8401 1290404

• Ny moderne hjemmeside – men samme adresse: www.boef21.dk 
Hjemmesiden havde ikke været opdateret siden cirka 2006! Vi har nu installeret nyt og 
moderne hjemmesidesystem, så vi fx kan oprette så mange redaktører vi har behov for. 
I første omgang fokuserer vi på nødvendige basisting i forhold til formidling og aktivitet, 
og så bygger vi på med emnesider og meget mere senere.
Mere om hjemmesiden i næste nr. - men begynd at bruge den til at læse bestyrelsens 
referater (nu offentlige), se bestyrelsesoversigt med kontaktinformation, aktuelle ting etc.

• Ny offentlig Facebook-gruppe ”Byøkologisk Forum – Randers”
Adresse: www.facebook.com/groups/477441612433345/ 
Vi anbefaler alle BØF-medlemmer at tilmelde sig den nye Facebook-gruppe, og knytte 
så mange Facebook-venskaber på kryds og tværs som muligt blandt gruppens medlemmer.
Gruppen er åben også for folk, som ikke er BØF-medlemmer. 
Læs gruppebeskrivelsen, vær aktiv, venlig og imødekommende. Vi har valgt en skarp 
redaktionslinje – skriv positivt, del positive nyheder, og støt forslag der styrker sammenhold 
og netværk. Brok og  generel eller specifik samfundskritik, herunder partipoliske opslag og 
kommentarer sletter vores administratorer uden diskussion. Find positive ting at formidle, 
dele, tale og samles om fra udland og indland – lokalt og privat. Det er dén vej vi vil.
Del opslag fra gruppen – anbefal gruppen – få fat i de rigtige mennesker! 

• Digital postkasse fungerer 
Hængeopgave siden 2013 – nu kører vi.

• Mindre administrative ændringer 

◦ Medlemsnumre: Så man ved indbetaling af fx kontingent eller andet via netbank kan 
opgive sit navn og medlemsnummer – så er der ingen forvekslingsmulighed. 

◦ Aktivitetsnumre: For alle kurser og aktiviteter med betaling, så kassereren nemt kan 
overskue hvilken aktivitet der er betalt for (husk at angive ved overførsel).
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Udvalgte større ting som bestyrelsen arbejder med

• Foreningens kontor og kælderlokale i Beboerhuset
Den 25. oktober fik fungerende bestyrelse endelig nøgle-adgang til foreningens lokaler. Nu 
skal vi have ryddet ud og op, samt have indrettet os et hyggeligt og effektivt kontor. 
Fastnettelefonen opsiges – se i stedet bestyrelsens og senere andres kontaktinformation på: 
www.boef21.dk/kontakt 

• Kursus- og aktivitetsområdet
Bestyrelsen analyserer og omorganiserer. Vi har holdt første ”aktivitetsmøde” - og som 
nævnt tidligere, så hører bestyrelsen meget gerne fra BØF-medlemmer, der kunne tænke sig 
at være med i en større ligeværdig og handlekraftig planlægningsgruppe sammen med 
funktionsansvarlige fra bestyrelsen. Du skal ikke holde dig tilbage – pt. snakker Lene og Pia
lidt sammen om eventuelt at være funktionsansvarlige, så prøv at få en snak med dem. 

• Profilering af BØF 
Profiltøj, navneskilte, streamers og så videre. Skal vi være synlige, fx neongrønne – eller 
skal vi falde i med væggen i afdæmpet grønt – eller både og? 

• Bedre rammer for stand-deltagelse 
Det skal være nemt at (tage den lukkede BØF-trailer og?) sætte BØF-stand op med 
pavillion, borde og masser af formidlingsmaterialer rundt om i kommunen. 

• Medlemsindflydelse og medlemsrelationer 
Centralt strategisk udviklingspunkt der rækker flere år frem. Hvordan skaber vi jævnlige 
(uformelle) aktiviteter, så BØF-medlemmer kan mødes, snakke, danne netværk og 
knopskyde BØF-relevant aktivitet? Skal vi lave havevandring som foreslået på Facebook? 
Skal vi lave jævnlige uformelle medlemsmøder, hvor ideer kan skabes, og hvor forslag kan 
tales om og evt. besluttes at afprøve? Alle input er velkomne til, hvordan vi kan få BØF-
aktivitet lidt mere ind i både vores og andre borgeres hverdag. 

Mange BØF-hilsner fra bestyrelsen 

Birte Stenbak (Kasserer): 23 95 45 39 | b.stenbak@sol.dk 

Kalle Nielsen (Formand, Kontakt, Web): 31 22 92 80 | kallenielsen.dk@gmail.com 

Lene Brønnum: 26 36 37 85 

Pia Christensen (Facebook): pia925@hotmail.com 

Rasmus Madsen (Web, Facebook): 31 37 12 11 | metteograsmus.madsen@gmail.com 

27. oktober 2015
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