
Referat af bestyrelsesmøde i Integrationscaféen den 4. april 2022
 i Frivilligcenteret i Humlebæk

Deltagere: Amani, Katrine, Niels Erik, Toni og Marianne

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

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

Ad 3. Siden sidst
A. Ukrainske flygtninge
Niels Erik og Marianne havde deltaget i og refererede fra møde 9. marts 2022 
på Fredensborg Rådhus mhp. organisering af fremtidig frivillig hjælp til 
ukrainske flygtninge, som kommer vores kommune.

På bestyrelsesmødet blev vi enige om, at Icaféens tilbud også gælder 
ukrainske flygtninge; f.eks. vedr. hjælp til opholdstilladelse, cykler, ture, og 
daglig rådgivning.

B. Status vedr. søgning til Integrationscaféen i Humlebæk (mandage)
En kerne af ca. 5 brugere kommer jævnligt. Der er endnu ikke konstateret ny 
tilgang af brugere.

C. Status vedr. start af Integrationscaféen i Nivå (torsdage)
Åbningen af Icaféens afdeling i Nivå – i samarbejde med Nivå-Kokkedal på Vej 
- er gået godt med pæn søgning. Det bliver spændende at se, hvordan det 
udvikler sig fremover.

D. Skal vi have en formel indmeldelse som frivillig?
Nej, men børneattest er obligatorisk – da vi også er i kontakt med børn. Dette 
gælder

E. En håndsrækning
Katrine har modtaget liste fra Kirsten Brandt, Røde Kors, om bevilling er mm. 
vedrørende En Håndsrækning (til fødselsdage, navnefest, sportsudstyr). Vi 
tjekker hver især, om de familier, vi er i kontakt med, har fået besked. 

En Håndsrækning, 2. runde, skal søges senest 1.05.2022. Katrine lægger 
ansøgningsskemaet på hjemmesiden.

Ad 4. Økonomi
Kassereren havde udsendt a’conto udtog på forhånd og gennemgik dette på 
mødet.
Økonomien gør, at vi kan tilbyde cykler og hjelme fremover – men ikke i det 
uendelige. Der skal altid følge en hjem med en cykel.



Ad 5. Fremtidige arrangementer
A. og B. Tivolitur den 18. juni opgives. Det bliver for dyrt. I stedet laver vi en 
tur til Eventyrfabrikken i Kokkedal på denne dag. Bestyrelsen (Katrine og 
Marianne) deltager kl. 14-16; der er mulighed for at blive længere for de 
familier, som ønsker det. Katrine kontakter Eventyrfabrikken og spørger vedr. 
klippekort til børnene (10-turskort). Vedr. traktement: Toni undersøger købe 
sodavand og is. Der skal laves tilmeldingsliste og sendes besked ud om, at 
tilmelding foregår via SMS til Katrine. Mødested: I Eventyrfabrikken.

C. Vi overvejer en teatertur eller biotur for de større børn. - Tages op på næste
bestyrelsesmøde.

Ad 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes mandag den 20. juni klokken 18.30 i 
Frivilligcenteret i Humlebæk efter Åbent Hus. 

Planlæning af generalforsamlingen tages op på bestyrelsesmødet den 9. maj. I 
denne forbindelse overvejes plan for foreningens fremtid.

Ad 7. Lokaler og skabe
Foreløbig bruger vi skab i kælderen. Katrine har skrevet til Peter om andet. Vi 
afventer.
Vores pc’ere står i printerrummet, der er aflåst. Niels Erik sender mail til Peter 
om opbevaring.

Ad 8. Rådgivning til frivillige 
Materiale/link fra Sara; Nivå-Kokkedal på Vej, som vi hver især kan benytte.
Annette fra det tidligere Flygtningevenner har tilbudt at komme i Humlebæk.

Ad 9. Åbning og lukning af caféen i Humlebæk mandage og ansvarlige i
Nivå (torsdage)
Vedr. Humlebæk
11.04.2022: Toni åbner/Katrine lukker
18.04.2022: Påskelukket
25.04.2022: Toni åbner/Katrine lukker
02.05.2022: Katrine åbner og lukker
09.05.2022: Alle (Bestyrelsesmøde kl.16)

I Nivå aftales fra gang til gang.

Ad 10. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9.05.2022 klokken 16-17 i 
Frivilligcenteret. På mødet Aftales bl.a. vedr. besøg i Eventyrfabrikken, 
eventuel teatertur/biotur for større børn og afholdelse af generalforsamling i 
juni.

Ad 11. Eventuelt
Intet.


