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Nyt fra funktionsområderne

Aktiviteter og kurser (Aktivitetsgruppen)
Vi har i aktivitetsgruppen evalueret på afholdte aktiviteter gennem årets løb. Mange har været 
afholdt med stor tilslutning, nogle har lige klaret minimum deltagelsesantal, og nogle er aflyst. Som 
udgangspunkt skal aktiviteten kunne være udgiftsneutral, så de ikke ligger foreningen til last.

Kendetegnende for aktiviteterne må være, at de er bredt repræsenteret over for medlemmerne, så 
flest muligt føler, at det er interessant at deltage i. I gennem deltagelse møder vi hinanden på kryds 
og tværs og skaber relationer til gavn for den sociale bæredygtighed, som formålet beskriver.

Ud fra ovenstående har aktivitetsgruppen foreslået bestyrelsen, at der afholdes en aktivitet, hvor 
medlemmerne har mulighed for at mødes og debattere om forslag og ønsker til fremtidige 
aktiviteter i BØF.  Aktiviteten forventes afholdt torsdag den 28. januar, hvor foreningen vil være 
vært ved en kop kaffe og kage. På mødet vil vi forelægge et årshjul over forrige aktiviteter, der er 
sæsonbestemte, så de huskes, og et idekatalog for aktiviteter, som inspiration til dialogen om de 
forslag, der forhåbentlig kommer fra medlemmerne denne aften!  Der vil være en dagsorden for 
mødet, og forslag er velkomne.

En anden nu dato-fastlagt BØF-aktivitet er kurset Podning af de gamle frugttræsorter, herunder 
podeteknik på æble og pæretræer. Kurset afholdes torsdag den 25. februar, og det er sædvanen tro 
podemester Boi Jensen, der afholder det spændende kursus. Prisen er 210,- (medl. 180,-) og 
inkluderer kaffe/the, brød og 2 nypodede træer. Tilmelding er nødvendig, enten på mail 
aktivitet@boef21.dk eller til Lene Brønnum på tlf. 26 36 37 85.

Desuden vil vi gerne anbefale Frøsamlernes kursus: Begynderkursus i at samle frø, 
der afholdes af Frøsamlerne søndag 24. januar, kl. 10-16, på Naturcentret. 
Tilmelding skal ske til:  seeds_randers@froesamlerne.dk 
Kurset er gratis. Læs mere: froesamlerne.dk/kalender/begynderkursus-i-randers-1 

Vi arbejder videre med ideen om et lokalt økologisk marked til maj eller juni, der kan sætte fokus 
og give lokale producenter mulighed for at præsentere deres varer. 

Vi glæder os til at se og snakke med medlemmerne til aktiviteterne, så BØF kan udvikle det sociale 
fællesskab! Planlagte aktiviteter finder I på: boef21.dk/aktiviteter  – som er linket til aktivitetslisten 
på hjemmesiden. Aktivitetslisten bliver løbende opdateret med nyeste information. 

/ Pia Christensen

Sidste nyt: 
Lene Brønnum og Pia Christensen er nye funktionsansvarlige for aktivitets- og kursusområdet. 
Kontakt endelig Lene eller Pia, hvis du kunne tænke dig at være på hjælperlisten, eller har lyst til at 
være med i en større ligeværdig og handlekraftig arrangements- og planlægningsgruppe. Der er 
oprettet foreningsmail aktivitet@boef21.dk til funktionsområdet. 

/  Red. 
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Facebook
Vores offentlige Facebook-gruppe, Byøkologisk Forum – Randers, har nu fungeret et par måneder, 
og det er meget positivt at få sat ansigt på medlemmer og sympatisører, samt dele og debattere det, 
som vi hver især brænder for. Gruppens adresse er: facebook.com/groups/477441612433345 

Vi snakker meget i bestyrelsen om, hvilken profil gruppen skal have. Man kan hurtigt blive 
overeksponeret i sin iver på at formidle bæredygtige tiltag, og hvis man ikke er bevidst om 
formidlingen kan det hurtigt blive en skraldespand for alle de rædsler og uligheder, der findes i 
verden, og som bringer magtesløshed og ignorance over for det ubærlige. 

Vi forsøger derfor at holde gruppen som et positivt sted, hvor vi kan bevare optimismen over de 
mange gode ting, der gøres og kan gøres. Vi kan alle bidrage. Især hvis vi står sammen!

Vi er meget glade og taknemmelige over, hvor godt I har taget imod gruppen og BØF. For der er 
både medlemmer af BØF og interesserede i gruppen. Vi arbejder på at formidle og sprede 
foreningen og vores formål, så så mange som muligt vil deltage og bidrage fremover. 
Så del og spred gerne gruppen og dens opslag!

/ Pia Christensen

Web
Tre udvalgte nyskabelser siden sidst: 

1. Der er nu lavet en første version af BØF-Lokallisten, som er en dynamisk oversigtsside over 
lokale økologiske / bæredygtige producenter med direkte salg, samt forhandlere af 
økologiske / bæredygtige (lokale) produkter. Et værktøj i dagligdagens formidling. 
Du finder listen her: boef21.dk/lokallisten 

2. Der er oprettet en emneside for emnet Lokal Agenda 21 (LA21), med beskrivende tekst, links
og dokumenter. Brug eller henvis fx til emnesiden, når det lidt svære begreb ”Agenda 21” 
kommer på banen. Du finder emnesiden her: boef21.dk/agenda-21 

3. Bestyrelsen har besluttet, at også det foreløbigt godkendte referat fra sidste bestyrelsesmøde 
fremover lægges på hjemmesiden efter hurtig intern godkendelsesprocedure. Det betyder, at 
cirka 4-5 dage efter et bestyrelsesmøde, så kan du se det foreløbigt godkendte referat. 
Du finder referaterne her: boef21.dk/referater 

/ Kalle Nielsen

Kasserer
Der er oprettet foreningsmail for funktionen: kasserer@boef21.dk 

Der er investeret i brugt nettragt til juletræsalget på torvet, og der er indkøbt diverse småting til 
foreningens lokaler i forbindelse med nøgleoverdragelse og ny opstart af aktivitetsområdet.

/ Red.
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Formand
Der er oprettet foreningsmail for funktionen: formand@boef21.dk 

Det har været en god periode siden sidst. 
Vores aktivitetsområde kører, og der har været gode folk, der har budt ind som hjælpere – det er 
dejligt! Perioden har også budt på en del relations-arbejde, og vi bliver godt modtaget, hvor vi 
henvender os. Især bliver de nye rammer med hensyn til foreningslokaler, den nye hjemmeside og 
den offentlige Facebook-gruppe fremhævet som gode nye tiltag, der forbedrer grundlaget for 
aktiviteter og medlemsrelationer, samt en bedre og bredere formidling af bæredygtige løsninger.

To udvalgte forbedringer i bestyrelsesarbejdet siden sidst. 
For det første, så har bestyrelsen så småt taget hul på at arbejde med en fælles Google Drev mappe 
til mange bestyrelsesting. Vi bruger Google Drev som et gratis, meget effektivt, moderne og 
webbaseret intranet, der sikrer fælles adgang, foreningsdokumentation og samskrivning.
For det andet, så bruger bestyrelsen nu en hemmelig Facebook-gruppe til de mange bestyrelses-
emner, som det kan være besværligt / uoverskueligt at behandle effektivt via mail. Dermed er 
grundlaget for effektivt bestyrelsesarbejde i dagligdagen pt. på plads. 

Der er desværre stadig mange uafklarede overdragelsesting, som besværliggør bestyrelsens arbejde,
og som på nogle områder umuliggør bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen iværksætter løbende de 
nødvendige tiltag, og vi har en fungerende plan B, der rækker frem til generalforsamlingen. 

BØF er en flad, åben, medlems- og aktivitetsorienteret forening.
Nærlæsning af vedtægterne bekræfter BØF's flade organisering. Bestyrelsens vedtægtspålagte 
konstituering med ”formand” og ”kasserer” vil sige formand og kasserer for bestyrelsen – og er 
altså en del af bestyrelsens opgave med at fordele bestyrelsens mange opgaver bedst muligt. 

I denne bestyrelsesperiode har vi, udover den vedtægtsbestemte konstituering, også valgt at 
uddelegere Facebook, Web, og Aktivitets- / kursusområdet, samt sikre at der altid er mindst to 
personer tilknyttet et opgaveområde. Denne åbne, flade og ligeværdige bestyrelsesorganisering ser 
vi dagligt resultater af. Det er ganske enkelt vejen frem, og noget som vi dagligt hjælper hinanden 
med at bibeholde og udvikle. 

En større stabiliserende aktiv-, hjælper- og kernegruppe.
Med hygge- og snakkeaftenen 28. januar tager vi hul på en central del af bestyrelsens arbejdsplan, 
nemlig en større grad af medlemsindflydelse, og herunder mulighed for mere uformel møde-, 
netværks- og opgave-aktivitet. Der er utallige eksempler på, at foreninger der er bestyrelses-
centrerede går ned i omdrejninger i lange perioder (fordi bestyrelsesmedlemmers ledige tid svinger 
som alle andres). Den fælde skal vi undgå i BØF – og den opgave tager vi hul på den 28/1. 

Vi skal løbende fjerne barrierer for medlemsaktivitet, -engagement og -netværksmuligheder, 
og vi skal også løbende finde fælles ting i dagligdagen at mødes om og engagere os i. 
Den samtale og proces er hermed skudt i gang.

/ Kalle Nielsen
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AKTUELT og sidste nyt
Foreningens lokaler er nu i brug
Som nævnt i sidste nyhedsbrev, så fik bestyrelsen nøgleret til foreningslokalerne sidst i oktober 
måned. Vi mistede dog nøgleretten igen fredag 30. oktober, men via et godt samarbejde med ejerne 
af Beboerhuset, Søren Møllers Gade 28A, så fik bestyrelsen endelig råderet over nøglerne til 
foreningens lokaler (kontor og kælderrum) fredag 27. november.
Brug af lokalerne kan derfor nu fremover indgå i BØF-foreningslivet. Det skal vi lige vænne os til, 
men det er virkelig dejligt. Kontor og kælder blev afleveret meget ryddede, og en række 
overdragelsesting er stadig i proces. 

Kendte tidspunkter hvor der er folk på kontoret kan ses på forsiden af boef21.dk (boks i højre side). 
Du er velkommen til at dukke op, få vist lokalerne, samt få en kop kaffe/te og en snak.

Vi mangler stadig mail-adresser
Et medlem tilbageholder stadig medlemslisten, og hvis du hører om medlemmer som ikke får 
nyhedsbrevet, så bed dem endelig kontakte bestyrelsen. 
Hvis du modtager nyhedsbrevet i postkassen, så skyldes det, at vi mangler din email-adresse. 
Du må i så fald meget gerne sende en mail til formand@boef21.dk så vi kan få din mailadresse 
registreret. Det samme gælder, hvis du ønsker din mail ændret. 

Ny organisering af BØF-nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet produceres af praktiske grunde nu med Kalle Nielsen som ansvarlig redaktør (red.). 
Deadline for at få ting i betragtning til nyhedsbrevet er den 1. i hver måned. Bestyrelsen godkender 
nyhedsbrevet på overordnet plan inden udsendelse / omdeling. 

Hygge- og snakkeaften 28/1 2016 - sæt kryds i kalenderen
Torsdag den 28. januar kl. 19 er der hygge- og snakkeaften på Naturcentret. 
Det er en ny mulighed for BØF-medlemmer til at mødes, snakke og udveksle gode ideer til 
arrangementer og socialt samvær i foreningen – som en del af aftenens dagsorden. Aftenen bliver 
muligvis en halvårlig tradition (januar & september), hvor bestyrelsen kan få korrigerende input, og 
vi alle har mulighed for at spørge, lytte, kommentere, snakke og hygge. 
Mere info, herunder eventuel tilmelding, i næste nyhedsbrev, men sæt kryds i kalenderen. 

Mange BØF-hilsner fra bestyrelsen 

Birte Stenbak (Kasserer): 23 95 45 39 | birte.stenbak1@gmail.com  (NB: ny mail)

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

Lene Brønnum (Kurser og aktiviteter): 26 36 37 85 

Pia Christensen (Kurser og aktiviteter, Facebook): pia925@hotmail.com 

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

8. december 2015
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