Referat af bestyrelsesmøde i Integrationscaféen den 16.11.2020 i Frivilligcentret i Humlebæk
Tilstede: Katrine, Niels Erik, Silina, Toni og Marianne
Ad 0. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad 1. Valg af dirigent og referent
Katrine blev valgt til dirigent og Marianne blev valgt til referent.
Ad 2. Siden sidst
- Flere borgere med afgansk baggrund er begyndt at benytte vores tilbud om mandagen.
- Mette har tilbudt at lave en seance mere om Dansk Uddannelse 2. Karin inviteres med. Afholdes
den 14.12.2020 kl. 16.00 – 17.00. Deltagerne er velkomne til at sende spørgsmål til Mette forinden
mødet (kan sendes via Katrine).
I forbindelse med første seance afleverede Mette en mappe med en samling af materialer, som kan
bruges i forbindelse med hjælp til dansk/lektier. Mappen opbevares i vores skab på kontoret.
- Det blev slået fast, at det er kommunen, som hjælper borgere med ansøgning om enkeltydelser. Vi
skal ikke gå ind og hjælpe med disse ansøgninger.
Ad. 3. Aflysninger/tiltag
- Julearrangementet i 6.12.2020 aflyses pga. coronasituationen. Vi sørger i stedet for, at dele
gaverne ud (lego hhv. gavekort til biografbilletter). Vi sørger for at også børn, af vores nye brugere,
kan få en gave.
- Vi arranger biograftur for familier med børn til Humlebio lørdag den 29.11.2020 hhv. klokken
10.00 (Julemandens datter) og klokken 12.15 (Malous Jul). Toni går med til første forestilling og
Katrine og Marianne går med til forestillingen klokken 12.15. Katrine bestiller og formidler billetter
til begge forestillinger. Niels Erik skriver opslag på Facebook, hvoraf det fremgår, at man kan sende
SMS til Katrine på 21761315 om ønskede forestilling, antal billetter og hvor mange børn under 11
år.
Ad. 4. Økonomi
- Niels Erik, kasserer, har inden mødet fremsendt saldobalance, der viser driftsudgifter på 11.436
kr. pr. 2.11.2020. De samlede indtægter er på 57.650 kr.
- Aflevering af regnskab: Skal ske inden den1.03.2021.
Ad 5. Det sker
Bent kommer den 23.11.2020 og samler ansøgningerne til Røde Kors om julehjælp.
Ad 6. Redaktion af hjemmeside og Facebook
Nyt arrangement for bestyrelsen v/Niels Erik om redigering af hjemmeside og Facebook den
7.12.2020 kl. 16.00.
Ad 7. Flyers – Skal der deles flere ud?
Vi venter til januar med at dele flere flyers ud.
Ad 8. Åbning/lukning af caféen – datoer
23.11.2020: Niels Erik åbner, Katrine lukker
30.11.2020: Toni åbner og lukker
07.12.2020: Alle åbner, Niels Erik lukker (kl.16.00: Orientering om hjemmeside og Facebook
v/Niels Erik)
14.12.2020: Katrine åbner og lukker (kl. 16.00: Orientering v/Mette)

21.12.2020:Marianne åbner og lukker
04.01.2021: Marianne åbner og lukker
11.01.2021: Alle åbner og lukker (kl. 16.00: bestyrelsesmøde)
Ad 9. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11.01.2021.
Ad 10. Eventuelt
Intet til dette punkt.

