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Aktivitetsmøde for alle medlemmer, torsdag 28. januar
Husk aktivitetsmødet for alle medlemmer den 28. januar kl. 19 på Randers Naturcenter.
Aktivitetsmødet er en ny mulighed for BØF-medlemmer til at mødes, snakke og udveksle gode
ideer til arrangementer og socialt samvær i foreningen. Aftenen bliver muligvis en halvårlig
tradition (januar & september), hvor bestyrelsen kan få gode input, og vi alle har mulighed for at
spørge, lytte, kommentere, snakke og hygge under uformelle forhold.
Mødet kræver ingen forberedelse og det eneste man skal medbringe er sit gode humør.
Kom og vær med til at skabe nogle hyggelige timer.
Tid: kl. 19 – 22
Sted: Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Pris: Gratis.
Tilmelding: aktivitet@boef21.dk eller direkte til Lene på tlf. 26 36 37 85

Kursus: Podning af frugttræer, torsdag 25. februar
Podemester Boi Jensen kommer for 20. år til Randers og lærer os at pode æble og pære. Først er der
1 times teori om podeteknikker, grundstammer og podekviste. Efter kaffen øves det rigtige snit, og
herefter podes de træer, I får med hjem.
Boi Jensen er ekspert på gamle frugttræ-sorter, herunder gamle sorter, som kan klare sig i haver,
skove og hegn uden sprøjtning – et spændende kursus lige til bruge i haven bagefter.
Tid: Kl. 19 – 22.30
Sted: Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Pris: 210 kr. (medl. 180 kr.) incl. kaffe/te + brød + 2 nypodede træer
Tilmelding: aktivitet@boef21.dk eller til Lene: 26 36 37 85
Betaling: Bankkonto: 84011290404 (Skriv: “Arr-1601” + kontaktinfo)
NB: Hvis du ikke har netbank, så husk at sige det til Lene, når du tilmelder dig – og aftal kontant
betaling ved kursusstart.

Nyt fra funktionsområderne
Aktiviteter og kurser (Aktivitetsgruppen)
Det traditionelle juletræ-salg på torvet i Randers er afviklet med succes
Succes vil sige, at arrangementet gav et lille overskud, samt at vi fik snakket med en masse
torvegæster på de fire lørdage og en ekstra søndag. Stor tak til Dorte Sørensen og Maria Fangel for
hjælp med at sælge de økologiske træer, samt formidle økologi og forening – det var gode dage!
Salget skete fra en ny torveplads lige ved siden af Kirsten Bennedgaards store stade med økologiske
grønsager og lige over for Gaias Basar. Vi døbte lynhurtigt det nye sted til ”den økologiske trekant”.
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Torvedagene gav mange idéer. Kan vi få det til at hænge sammen, så forsøger vi at finde en model,
så vi kan stå på torvet jævnligt i 2016. Der kommer rigtig mange borgere forbi på sådan en torvelørdag, og det er et oplagt formidlingssted. Foreningens lokaler i Sørens Møllers Gade ligger ikke
længere væk, end at man nemt kunne trække et mobilt stade (måske bare en trækvogn) til
torvepladsen med foldere, skilte, varer, m.m. Så er man også uafhængig af bil-/trailer aftaler.
Byøkologisk Forum er registreret som aftenskole, og aftenskoleforhold er der ikke nogen i fungerende bestyrelse, der ved ret meget om. Men vi har en god løbende kontakt til kommunen, og er i
gang med at få aftalt et informationsmøde for bestyrelsen, så vi kan få styr på det administrative,
måske i løbet af februar.
Lene Brønnum og Pia Christensen er funktionsansvarlige for aktivitets- og kursusområdet.
Kontakt endelig Lene eller Pia, hvis du kunne tænke dig at være med til planlægning, stå for egne
arrangementer eller være hjælper. Du kan kontakte Lene direkte på telefon 26 36 37 85 eller på
mailen til aktivitetsansvarlige: aktivitet@boef21.dk
Planlagte aktiviteter kan altid findes på: boef21.dk/aktiviteter – som er linket til aktivitetslisten på
hjemmesiden. Aktivitetslisten bliver løbende opdateret med nyeste information.
/ Red. (Kalle)

Facebook
Vores offentlige Facebook-gruppe, Byøkologisk Forum – Randers er både for medlemmer af BØF
og for alle andre med interesse for bæredygtige og økologiske løsninger og aktiviteter.
Hold dig ikke tilbage for at lave opslag og kommentere i gruppen, og gør endelig dine Facebookvenner opmærksomme på gruppen. Gruppens adresse er: facebook.com/groups/477441612433345
Gruppen har cirka 50 gruppemedlemmer nu - og kan vi nå 100 inden generalforsamlingen, så er der
virkelig et godt fundament for gruppens fremtidige udvikling.
/ Red.

Web
Hjemmesiden boef21.dk er ved at være et godt værktøj, når man lige skal finde kontaktinfo,
vedtægter, aktiviteter, nyhedsbreve, referater og oversigt over lokale producenter og forhandlere.
Brug den – så du kommer ind i vanen. Finder du ting på hjemmesiden som kan forbedres eller
mangler noget, så er der kommentar-mulighed på de fleste sider.
Næste trin bliver at lave gode informative sider om udvalgte emner og mærkesager, herunder at få
lavet præsentationer af aktive arbejdsgrupper.
Vi har nu fået et mini-logo, som vises som ikon i fanebladet – samt fået udvidet hjemmesidesystemet, så det er lettere at organisere hjemmesidens billeder og dokumenter.
/ Kalle Nielsen
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Kasserer
Som noget nyt i BØF, så laves der nu arrangementsregnskab og afregnes umiddelbart efter hvert
arrangement. Det vil sige, at når et arrangement skal afholdes, så får den arrangementsansvarlige en
optalt aktivitets-pengekasse, samt kasse- og arrangementsark af kassereren. Den arrangementsansvarlige står for arrangementets økonomi, og umiddelbart efter arrangementet udarbejdes der
arrangement-regnskab, og der afregnes med kassereren.
Metoden giver kassereren mulighed for løbende at opdatere foreningens regnskab, så udarbejdelsen
af årsregnskabet ved årets afslutning lettes. Metoden er afprøvet på juletræ-salget, og planen er at
fortsætte med metoden, så årsregnskaber fremover kan laves umiddelbart efter kalenderårets
afslutning.
Indtil nu har kun kassereren haft adgang til netbanken i Merkur. Vi forsøger nu at give aktivitetsansvarlige ”kigge-rettigheder”. På den måde kan tvivl angående tilmelding / betaling til aktiviteter
afklares af de aktivitetsansvarlige uden at skulle omkring kassereren først. Så nemt som muligt...
/ Red.

Formand
Nu kører lageret.
Vores kælderlokale i Beboerhuset er begyndt at vise sin værdi, og næsten alle større ting fra
kontoret, som ikke bruges så ofte, er nu kommet i kælderlokalet. Det er en ombygget cykel-kælder,
med 'kørespor' op fra kælderen, så måske en lille trækvogn ville være en ide. Vi får se.
Hvad så med ”kontoret”?
Det er et godt spørgsmål. I kontoret står to store skriveborde og dominerer rummet sammen med
reoler og skabe. Spørgsmålet er, om denne indretning i dag er optimal, eller om vi skal ommøblere
til møder og ophold. BØF er medlem af flere foreninger og modtager derfor blade. De stilles nu ned
på kontoret, så man altid kan komme ned og ”støve dem igennem”, når der er folk på kontoret.
Ligeledes kunne vi indkøbe relevante bøger / ting på opfordring af medlemmerne og lave et lille
bibliotek til medlemslån eller læsning på stedet. Mulighederne er mange, og de fleste trækker i
retning af en mere social indretning end den nuværende. Gode idéer modtages gerne.
Mærkesager 2016?
Efter mødet den 28/1 vil vi lægge os fast på nogle udvalgte emner / mærkesager for 2016. Det er
nødvendigt for at fastholde forandringsskabende effekt. Vi lever i en tid, hvor utallige idéer og
muligheder konstant deles og formidles – og det er godt. Men nogle af de gode idéer og muligheder
skal jo helst også realiseres, og det kræver længerevarende fokus og systematisk arbejde.
Mærkesager behøver ikke være bestyrelses-drevne. Det kan lige så godt være andre medlemmer,
som finder en sag eller et emne, som de ønsker at arbejde med i længere tid. Det skal helst være
sager eller emner, som kan arbejdes med i åbne arbejdsgrupper / netværk.
Mærkesagerne kommer på hjemmesiden, så man kan læse om dem, og se hvordan man kan bidrage.
/ Kalle Nielsen
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AKTUELT og sidste nyt
Foreningens kolonihave tilhører ikke foreningen...
Ja, det var lidt kryptisk, og sagen er endnu ikke helt afklaret.
Det korte version er, at kolonihaven ikke kan ejes af foreninger, men kun af personer.
Da BØF i 1999 lejede kolonihaven var det derfor Poul Bjerre Andersen, der kom til at stå på
lejekontrakten. Poul døde i 2001. Tilsyneladende glemte den daværende bestyrelse at underrette
Skifteretten og kolonihaveforeningen om dødsfaldet. I december måned 2015 fandt fungerende
bestyrelse ud af, at lejekontrakten fra 1999 aldrig var blevet opdateret, da vi i kontorets sagsarkiv
fandt lejekontrakten.
Vi kontaktede kolonihaveforeningens formand, og vi havde møde med kolonihaveforbundet.
Den entydige besked var, at kolonihaven tilhører boet efter Poul Bjerre Andersen. Vi kontaktede
derfor Skifteretten, og fik adresse på arvingen, samt information om, at kolonihaven ikke var nævnt
i dødsboet. Tilsyneladende, så har BØF i årene fra 2001-2015 brugt og betalt for en kolonihave,
som foreningen ikke ejer.
Vi sender nu brev til arvingen, og forklarer og undskylder situationen. Og vi stiller os naturligvis til
rådighed med hjælp, i det omfang vi kan, i forhold til at hjælpe arvingen med det videre forløb.
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.
Generalforsamling afholdes 28. april
Generalforsamling afholdes torsdag den 28. april kl. 19,
på Naturcentret, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen mindst 7 dage før
afholdelse af generalforsamlingen. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Mange BØF-hilsner og Godt Nytår fra bestyrelsen
Birte Stenbak (Kasserer): 23 95 45 39 | birte.stenbak1@gmail.com
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
15. januar 2016
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