
Referat fra
generalforsamling i Integrationscaféen

mandag den 28.06.2021 kl. 19.00 i Frivilligcenter Fredensborg

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Niels Erik Hougaard
Referent: Marianne Willadsen

2. Bestyrelsen/formandens beretning
Formanden Katrine Ussing gennemgik bestyrelsens beretning for den forgangne periode, 
herunder aktiviteter og vanskeligheder i forhold til coronapandemien, og takkede IC’s faste
støtter for deres aktive opbakning bl.a. i forbindelse med ÅbentHus. Beretningen blev 
godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Kasserer Niels Erik Hougaard gennemgik det udsendt årsregnskab for 2020. Regnskabet 
blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget og focusområder for det kommende år
Det på forhånd udsendte budget for 2021 og focusområder for det kommende halvår 
(baseret på bl.a. det udsendte ansøgningsskema og budget for kommunalt tilskud 2021) 
blev gennemgået og vedtaget af henholdsvis kasserer og formand.

Der er bl.a. planlagt fest, skovtur, fisketur, tur til Sagnlandet i Lejre og til Folketinget samt 
biograftur til børnene. 
 
5. Fastlæggelse af kontingent
Det udsendte forslag om et uændret kontingent på 50 kr. årligt blev vedtaget.

6. Indkomne forslag
bestyrelsens forslag om ændring af §7 stk 1, så antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides
fra 3 til 5 personer blev vedtaget.
Der var ingen udefra kommende forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter jvnf. §7 stk 2 og 3
Katrine Ussing og Silina Hassan var på valg til bestyrelsen, Silina ønskede ikke genvalg til 
bestyrelsen. 
Katrine Ussing blev genvalgt som formand (to år). Derudover blev Amani Nablsi (et år), 
Toni Strande (et år) og Marianne Willadsen (to år) valgt til bestyrelsen. Silina Hassan (et 
år) og Mette (et år) blev valgt til suppleanter. 

Bestyrelsen består desuden af kasserer Niels Erik Hougaard, som ikke var på valg.

8. Valg af revisor
Louis Sander Larsen blev valgt til revisor.

9. Eventuelt 
Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde den 16.08.2021 klokken 15.30 i 
Frivilligcenter Fredensborg.



Louis opfordrede til, at IC også bruger nogle af de øvrige foreninger, som holder til i 
frivilligcenteret.
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