
Referat af bestyrelsesmøde Integrationscaféen den 27.01.2020 klokken 16.00
Sted: Frivilligcenter Fredensborg i Humlebæk 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af dirigent og referent
Niels Erik – dirigent, Marianne – referent.

3. Siden sidst
- Forslag til nyt navn til caféen: Integrationscaféen-Humlebæk
En navneændring skal besluttes på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen 
drøftede forslaget til navneændring. 
Desuden drøftede man muligheden af i stedet at tilføje en undertekst til 
Integrationscaféen: ”for hele Fredensborg Kommune”. Dette kræver ingen 
forelæggelse for generalforsamlingen. Flertallet hældede til sidstnævnte løsning.

4. Økonomi
Vi har pt. 26 medlemmer registreret med mailadresse.
Vi har fået bevilget 13.000 kr. af § 18 midlerne.
Flygtningevenner Fredensborg har besluttet at lægge op til deres afsluttende 
generalforsamling i februar at beslutte at overføre 30.000 kr. til Integrationscaféen.
Der var enighed om, at der skal være et mindre deltagergebyr ved udflugter etc.
Det blev besluttet, at Niels Erik laver ansøgning til kommunens Kultur- og 
Integrationsudvalg, att. Ulla Hardy Hansen m.h.p. at kunne gennemføre vores 
planlagte udflugter til Lejre og Vikingeskibsmuseet. 

- Nye medlemmer
Vi drøftede, hvordan vi får fat i nye brugere og medlemmer:
Vi skal have lavet en folder om foreningen, som kan uddeles i forbindelse med 
kommunens velkomstarrangementer for nye borgere. 
Katrine vil igen prøve at få en artikel i de to ugeaviser og vil desuden undersøge 
muligheden for at vores Åbent Hus står som en fast ugentlig mandagsbegivenhed i 
ugeaviserne og Frederiksborg Dagblad.
Vi overvejer idéer til mandagsaktiviteter såsom foredrag og kor. Kan også være med 
til at skærpe interessen. Tages op igen på næste møde.

- Budget til cykler
Set i lyset af de seneste informationer om økonomien blev det besluttet, at der i det 
kommende budget lægges op til et beløb på i alt 9.000 kr. til cykler (i stedet for de 
4.000 kr., som det oprindelig var tænkt). Hvilket forhåbentlig kan matche 
efterspørgslen. Samtidig var der enighed om, at understrege over for potentielle 
cykelaftagere, at der er en mulighed for en cykel; men ikke en garanti.
Vi vil efterlyse cykler, i ordentlig stand, og cykelhjelme bland andet blandt 
medlemmerne. Det kan også komme med i artiklerne til lokalaviserne. 
Toni reparerer ikke cykler mere.

5. Kommende aktiviteter
Ved udflugter rykker opsamlingssted fra gang til gang.

- Dato for lørdag/søndagsarrangement, evt. Fastelavn den 23.02.
Vi laver ikke et fastelavnsarrangement; der er mange andre af slagsen.



Vi satser på at lave et arrangement søndag den 22.03. med fejring af det kurdiske 
nytår. Katrine og Marianne spørger deres kontakter, om de vil være med til at lave 
mad m.m. Karin arrangerer skattejagt for børnene.
Marianne har kontakt til et syrisk ægtepar som gerne vil lave med til f.eks. et 
søndagsarrangement i april. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

- Tur til Lejre
Datoen bliver søndag den 7.06.2020. Bent er primus motor, Niels Erik bestiller bus, 
opsamling ved Frivilligcentret, Katrine og Karin tager med, Toni er stand by.

Vi satser også på en tur til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, men det afhænger af 
økonomien.

6. Børneattest
Foreningen sørger selv for at medlemmerne får lavet børneattest. Niels Erik er 
tovholder. Det bliver en enkel løsning, hvor det enkelte medlem godkender via en e-
boksmeddelelse.

7. Samarbejde med Dansk Flygtningehjælp
Konklusionen på drøftelserne om foreningsmedlemskab blev, at den enkelte kan 
melde sig ind, som en del af Integrationscaféen, hvis man har lyst. 

8. Eventuelt
Det er ikke muligt at få mad fra madkassen til Åbent Hus pt.

Planlægning med Røde Kors udvalg: Jørgen, Henrik og Karin.
IC udvalg: Marianne og Niels Erik. Mødedag aftales i maj.  


