
Referat af bestyrelsesmøde i Integrationscaféen den 27.09.2021 i Frivilligcenteret i Humlebæk

Deltagere: Katrine, Mette, Niels Erik, Marianne, Toni

Afbud: Amani, Silina

0. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

1. Valg af dirigent og referent

Katrine dirigent, Marianne referent.

2. Siden sidst

- Fisketur fra Nivå Havn
Turen var en stor succes. Ahmed fangede 32 sild, som han delte ud af.

- Tur til Sagnlandet
Set var en dejlig tur i solskin med 12 deltagere. Der blev bl.a. krudtet mel. Et godt udflugtsmål. 

3. Økonomi

- Status
Niels Erik gennemgik status. Økonomien ser fin ud. 

- Ansøgning om støtte til 2022
Niels Erik gennemgik udkastet til ansøgning til kommunen om 25.000 kr. Forslaget blev vedtaget 
og Niels Erik sørger for afsendelse.

4. Tiltag og arrangementer resten af året

- En Håndsrækning
Ansøgningsprocessen er i gang. Afsluttes og afsendes.

- FX. Biotur for børnene
Afholdes i november for henholdsvissmå og større børn

- Novemberfest og julefest?
Vi holder ikke fest i november. Vi overvejer at satse på julefest/fest i stedet– eventuelt i samarbejde 
med Nivå-Kokkedal på vej. Marianne taler med Sara (Nivå-Kokkedal på vej) om muligheden for et 
eventuelt fællesarrangement, hvor vi kan bidrage økonomisk og de kan lægge lokaler til 
(arrangementet kan samtidig reklamere for Integrationscaféen).  Hvis ikke der er interesse, beder vi 
om deres hjælp til at øge kendskabet til vores café.

- Modtagelse af flere flygtninge



Vi regner foreløbig med at Fredensborg Kommune modtager 3 flygtninge i 2022; men er spændte 
på om evakueringen fra Kabul/Afghanistan er ensbetydende med et reelt større antal mennesker.

- Brev fra Sara, NivåNu (Nivå-Kokkedal på Vej)
Sara havde, som svar på spørgsmål, delt sine tanker/overvejelser om, hvorfor vi ser så få brugere fra
bl.a. Nivå i vores café.

5. Røde Kors julegaver; skal vi ansøge?

Vi søger ikke i år. Marianne gør NivåNu opmærksom på muligheden.

6. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde den 25.10.2021 kl. 16. 

7. Åbning og lukning af caféen

04.09.: Katrine

11.10.: Niels Erik

18.10.: Toni

25.10.: Alle

8. Børneattest
- Alle bestyrelsesmedlemmer tjekker i E-boks om de har udfyldt, indsendt og underskrevet 
børneattest; hvis ikke gøres det.

9. Eventuelt

- Mette kommer ikke om mandagen, så længe der ikke er efterspørgsel på lektiehjælp.

- På næste bestyrelsesmøde drøfter vi fremtiden.


