
INTEGRATIONSCÁFEEN, BESTYRELSESMØDE 16.08.2021, Frivilligcenteret i Humlebæk

Tilstede: Amani, Katrine, Marianne, Mette, Niels Erik

Afbud: Silina, Toni

0. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. 

1. Valg af dirigent og referent
Katrine valgt til dirigent. Marianne valgt til referent. 

2. Siden sidst
Orientering ved de enkelte bestyrelsesmedlemmer og erfaringsudveksling. Vi skal bl.a. være 
opmærksomme på, at der i afgørelser fra kommunen kan klages til Ankestyrelsen. 

3. Tiltag og arrangementer; herunder datoer

- Genåbningsfest
Det blev besluttet, at festen holdes den 7. eller 14.11.2021 kl. 14-18, når caféen forhåbentlig er 
kommet godt i gang igen. Der tages snarest stilling til den endelige dato. Når den endelige dato 
nærmer sig, laver vi indbydelse, så folk kan give tilsagn om deltagelse.

- Skovtur til Nivå
 Vi besluttede at henvise vores brugere til høstfesten i Nivå, ved biblioteket, lørdag den 28.08.2021, 
hvor der vil være mulighed for at deltage i et større socialt fællesarrangement.

- Tur til Sagnlandet
Turen afholdes 19.09.2021 kl. 10-16. Samlet afgang fra Frivilligcenteret. Niels Erik bestiller bus. Vi
overvejer om deltagerne selv skal have madpakker med eller om bestyrelsen (evt. v/ Amani) sørger 
for noget (skal besluttes hurtigt).

- Fisketur
Lui er i gang med at planlægge tur den 12.09.2021 med afgang fra Nivå Havn. Lui har kontakt til 
skipper. Ca. 10 deltagere.

- Besøg i Folketinget
Det blev besluttet, at vi besøger Folketinget uden guide. I stedet sørger vi selv for at forklare. Vi 
skal bl.a. se folketingssalen og Grundloven. Vi overvejer at gennemføre udflugten til foråret. Tages 
op igen på næste bestyrelsesmøde.

- Biograftur for børn
Planlægning udsat til senere.

4. Økonomi
Vi har brugt 10.000 kr. og har 15.000 kr. tilbage til arrangementer i år.

5. Gennemgang af det vi kan hjælpe med
Ved hjælp til enkeltydelser henviser vi til kommunen/den kommunale sagsbehandler.

6. Hjemmeside – billeder og opdatering
Vi skal fremover huske at tage billeder til hjemmesiden af ture og arrangementer i foreningens regi.



7. Åbning og lukning af caféen
23.08.2021: Niels Erik
30.08.2021: Marianne
06.09.2021: Katrine
13.09.2021: Niels Erik/Toni
20.09.2021: Katrine
27.09.2021: Alle

Den mødeansvarlige aftaler med Karin om hun bager boller eller mødeansvarlige skal købe brød 
(udgift refunderes af foreningens kasse). 
Katrine sørger for nøgle til Frivilligcenteret til Mette og Marianne.

8. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes 27.09.2021 kl. 16-17.


