
Referat af bestyrelsesmøde i Integrationscaféen den 17.01.2022

Deltagere: Katrine, Niels Erik og Marianne

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Ad 2. Valg af dirigent og referent
Katrine valgt til dirigent og Marianne til referent.

Ad 3. Siden sidst
Børneattester: De sidste bringes på plads. 

Marianne kontakter byrådsmedlem Soma Mayel, som har udtrykt interesse for 
vores område, mhp. information om fremtidige flygtninge til kommunen, besøg
i Integrationscafeen og velkomsttekst til facebook side.

Ad 4. Økonomi
Niels Erik har lavet resultatopgørelse for 2021. De tilsendte papirer blev 
gennemgået. 

Niels Erik laver opgørelse til kommunen vedr. §18-midlerne.

Ad 5. Nivå-Kokkedal På Vej
Nivå-Kokkedal på Vej afholder street food arrangement i Tårnhaven ved 
Nivåhøj-bebyggelsen i Nåvå sidste torsdag i måneden klokken 17, hvor 
frivillige foreninger på skift  serverer et let måltid mad og eventuelt reklamerer
for sig selv til glæde for beboere og forbipasserende i området. Vi har meldt os
som forening. Katrine og Marianne vil gerne stå for maden evt. sammen med 
andre.

Ad 6. Fremtidige arrangementer; herunder foreningens fremtid
Vi blev enige om at fortsætte og håbe, at der kommer flere i takt med at 
coronarestriktionerne bortfalder. Vi vurderer sagen igen til foråret; hvis ikke 
der sker en mærkbar stigning i søgningen, lukker vi. Punktet tages op på 
bestyrelsesmøde igen senere.

Ad 7. Åbning og lukning af caféen
24.01.2022: Niels Erik åbner og lukker

31.01.2022: Marianne åbner og lukker

07.02.2022: Katrine åbner og lukker

14.02.2022: Niels Erik åbner og lukker

21.02.2022: Marianne åbner og lukker



28.02.2022: Katrine åbner og lukker

ad 8. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 28.02.2022 kl.16 i Frivilligcenteret. 
Den kommende generalforsamling drøftes på næste bestyrelsesmøde.

ad 9. Eventuelt
Katrine har talt med journalist Steffen Slot fra Frederiksborg Amtsavis mhp. 
artikel om Integrationscaféen.

Marianne har talt med Sara fra Nivå-Kokkedal på Vej vedr. info om  
Integrationscaféen i en af deres foldere om, hvor man kan hente frivillig hjælp.


