Referat af bestyrelsesmøde i Integrationscaféen i Frivilligcenteret i Humlebæk den 5.10.2020
Tilstede: Katrine, Niels Erik, Silina, Toni og Marianne
Ad 0. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
Ad 1. Valg af dirigent og referent
Katrine blev valgt til dirigent og Marianne blev valgt til referent.
2. Siden sidst
• Evaluering af lille fest i september: Det gik fint, generel tilfredshed med arrangementet.
• Evaluering af mandage; café, lektiehjælp mm.: Vi har oplevet større søgning siden forrige
bestyrelsesmøde – især fra Humlebæk. Det er specielt sproghjælp og lektiehjælp som
efterspørges.
• Katrine har aftalt med Peter, at hvis vi sætter noget op på opslagstavlen, så sørger Peter for
at tage det ned igen og lægge det i en kuvert.
• Mette har tilbudt at informere om krav i forhold til prøver i danskundervisning. - Katrine
spørger Mette om hun kan komme den 09.11.2020 kl. 16.
3. Aflysninger/Tiltag, arrangementer
• Tur til Sagnlandet den 11.10.2020: Aflyses da vi ikke mener, at det pt. er forsvarligt at
arrangere bustur.
• Julearrangement: 06.12.2020 kl. 14 – 17, der skal være gaver til hhv. de mindre børn og de
større børn (fx bio-billetter). Der skal laves tilmeldingsliste.
• Biograftur i Humle Bio: En gang i november. Dato og film findes senere. Lørdag eller
søndag efter 12.11.2020 henvendt til familier eller opdeling mindre hhv. større børn.
Katrine, Toni og Marianne undersøger muligheder og deltager. Tilmeldingsliste skal laves,
når datoer er klare.
• Tur til Folketinget og Christiansborg med omvisning. Vi tager toget. Vi satser på en lørdag
eller søndag, dato i november følger senere – Katrine kommer med forslag. Også her laver
vi tilmeldingsliste.
Derudover holder vi måske en ekstra fest på et tidspunkt og satser på en Tivolitur til foråret.
4. Økonomi
Saldobalance pr. 01.10.2020 og kopi af ansøgning til kommunen om §18 midler – i alt 25.000 kr.
(inkl. budget for det kommende år) var udsendt på forhånd. Niels Erik gennemgik begge dele.
Fundraising vedr. støtte til Maliks fægteprojekt har foreløbig rundet 2.100 kr.
5. Det sker
• Fisketur: Louis arrangerer fisketur den 25.10.2020.
• Ansøgning om julehjælp: Bent fra Røde Kors kommer den 26.10.2020 med
ansøgningsskemaer. Nævnes i Facebookgruppen.
6. Redaktion af hjemmeside og Facebook
Niels Erik hjælper Katrine med redigering og eventuelt sletning og nyt navn.
Redigeringsmøde for hele bestyrelsen vedr. både hjemmeside og Facebook den 02.11.2020 kl. 16.
7. Flyers
Katrine har omdelt på Teglgårdsvej i Humlebæk. Marianne har omdelt på Islandshøjvej i Nivå,
Silina og Toni omdeler i Kokkedal.
Peter har sat flyer i ruden på væggen i Frivilligcenteret.

8. Datoer
Åbning/Lukning af caféen
12.10.2020: Niels Erik
19.10.2020: Katrine
26.10.2020: Toni
02.11.2020: Alle (redigeringsmøde vedr, hjemmeside og Facebook)
09.11.2020: Alle (Mette kl. 16- - skal afklares)
16.11.2020: Alle (bestyrelsesmøde kl. 16)
Fastlagte datoer for arrangementer
25.10.2020: Fisketur v/ Louis
26.10.2020: Ansøgningsskemaer vedr. julehjælp v/Bente, Røde Kors
06.12.2020: Julefest i Frivilligcenteret
Derudover: Biotur i november og tur til Folketinget/Christiansborg.
9. Næste bestyrelsesmøde
Den 16.11.2020 klokken 16.
10. Eventuelt
Vi holder åbent i efterårsferien.

