
Referat af bestyrelsesmøde i Integrationscafeen mandag den 8.06.2020 i Frivilligcenteret 

Deltagere: Katrine, Niels Erik, Toni og Marianne

Afbud: Silina

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Valg af dirigent og referent
Katrine : Dirigent. Marianne: Referent.

3. Siden sidst
Under coronanedlukningen har bestyrelsen været aktiv på forskellige planer med bl.a. ”En håndsrækning” i 
samarbejde med Røde Kors Karlebo-afd. (13 ansøgninger sendt afsted), oprydning i cykellageret, 
lektielæsning og kontakt/hjælp til en del brugere.

4. Økonomi
Åbningsbalancen er 64 kr. 
10 personer har betalt kontingent.
Vi har modtaget 13.000 kr. i §18 midler fra kommunen på vores ansøgning.
Derudover har vi fået overdraget 32.000 kr. fra Flygtningevenner Fredensborg og modtaget 10.000 kr. fra 
Strandvejskirken i Humlebæk (vedr. sidstnævnte sørger Katrine for opfølgning til jul). 
Kassereren skal have bon ved refusion af udlæg.

5. Kommende aktiviteter
• Åbning på ny

Vi starter igen efter nedlukningen den 15.06.2020. Niels Erik lægger det op på hjemmesiden og i 
facbook-gruppen.
Vi holder lukket hele juli måned.
Første åbningsdag i august er den 3.08.
Vi markere den nye sæson med en fest søndag den 13.09.2020 kl. 15 – 18.

• Datoer, ansvarlige vedr. Åbent Hus fra august
03.08. åbner Niels Erik
10.08. åbner Katrine
17.08. åbner Toni
24.08. åbner Katrine
31.08.åbner Marianne
07.09. åbner Katrine
Marianne spørger Karin, om hun stadig vil stå for kaffe/the og boller mm. (og Niels Erik taler med 
Peter vedr. kaffe).

• Facebook
Alle kan skrive i vores facebook-gruppe.

• Nye brugere og medlemmer
Niels Erik taler med Peter om status vedr. flyeren.
Katrine taler med kirken.
Vi har p.t. 26 medlemmer.

6. Børneattest
Alle bestyrelsesmedlemmer vil modtage en mail fra Rigspolitiet om samtykke til udstedelse af Børneattest.

7. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 31.08.2020 kl. 16 – 17.
Vi venter med at planlægge ture Lejre og evt. Tivoli/Bakken til efter sommerferien.


