
Referat af bestyrelsesmøde i Integrationscaféen i Frivilligcentret i Humlebæk den 28.02.2022

Deltagere: Amani, Katrine Niels Erik og Marianne.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Punkt om kommende generalforsamling tages op under Eventuelt. Dagsorden godkendt.

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

Ad 3. Siden sidst

- Lidt  flere gæster (specielt fra Afganistan og Iran)  – hvad gør vi:
Vi venter lidt med eventuelt at prøve at aktivere vores støttemedlemmer og ser udviklingen i 
søgningen til caféen an.

- Afklaring af antal flygtninge fra Afghanistan, evt. opslag på Soma Mayels hjemmeside
Marianne følger som aftalt op.

- Ny procedure med bærbare pc’ere og printer
Vores maskiner har fået ny placering og vores øvrige ting står i kælderen, hvor vi kan bruge skab 
som tidligere var brugt af Flygtningevenner. Vi har brug for nøgle til skab. Katrine taler med Peter.

Ad 4. Økonomi
Niels Erik havde udsendt kontoudtog over forbrug i perioden 30.12.2021-28.02.2022 inden mødet; 
vores økonomi er god.
Niels Erik har sendt regnskab for 2021 vedr. §18-midler til kommunen.

Ad 5. Fremtidigt samarbejde med Nivå-Kokkedal på Vej
Nivå-Kokkedal på Vej har spurgt om vi er ineteresserede i at indlede et samarbejde, Katrine og 
Niels Erik har været til møde. Arrangementet betyder at vi kan holde åbent både i Humlebæk om 
mandagen og i Nivå (i de gamle Nivå Nu-lokaler i Nivåhøj) om torsdagen. 
Det vil betyde, at vi har mulighed for at komme nærmere flere potentielle brugere og at flere måske 
får øjnene op for tilbuddet i det hele taget. Sara har lovet at medvirke i forsøget på ar skaffe flere 
frivillige. 
Vi blev enige om at prøve i en periode frem til 1.07.2022 med start fra 17.03.2022 i Nivå. Vi ser det 
som et forsøg på at revitalisere vores forening. 
Bestyrelsen har foreløbig fordelt sig, så Katrine og Toni (?) tager sig af Humlebæk – suppleret af 
Luis (?) og Karin; men Amani, Niels Erik og Marianne tager sig af Nivå.
Katrine og Niels Erik melder tilbage til Sara.

Ad 6. Fremtidige arrangementer
- Eventyrfabrikken i Kokkedal: Tidspunkt fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

- Tivolitur for børnefamilier lørdag den 18.06.2022 klokken 13.

Ad 7. Åbning og lukning af caféen
Humlebæk – mandag klokken 17–19:
07.03.2022: Marianne
14.03.2022: Katrine
21.03.2022: Toni??
28.03.2022: Alle



Nivå- torsdage klokken 17-19: Sara og Hiba fra Nivå-Kokkedal på Vej  åbner og lukker

Ad 8. Næste bestyrelsesmøde
Mandag den 4.04.2022 klokken 16.

Ad 9. Eventuelt
- Generalforsamling: Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde den 4.04.2022.


