
Referat af bestyrelsesmøde i Integrationscaféen i Frivilligcentret i Humlebæk 
den 9.05.2022

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

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

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

3. Siden sidst
- Ukrainske flygtninge
Forventes til kommunen om ca. 3 uger.

- Bidrag fra Røde Kors til cykler
Integrationscaféen har modtaget 5.000 kr. fra hver af de to lokalafdelinger af Røde Kors i 
Fredensborg Kommune til cykler. Af hensyn til 1.000 kroners reglen i forbindelse med gavegivning 
skal vi holde regnskab med hvad vi giver og til hvem.

- Afdelingerne Humlebæk og Nivå
Begge steder har haft få besøg de seneste gang, i Humlebæk er der dog en lille gruppe kvinder som 
trofast møder op.
Vi besluttede, at  vi ikke deltager i spisearrangementet i Tårnhaven i Nivå.

4. Økonomi
Niels Erik gennemgik den fremsendte resultatopgørelse hhv. saldobalance pr 31.12.2021 samt 
saldobalance pr 3.5.2022. Ingen kommentarer. 

5. Fremtidige arrangementer
- Eventyrfabrikken i Kokkedal den 18.06.2022 kl. 14-16
Katrine og Marianne deltager fra bestyrelsen. Katrine annoncer i FaceBook-gruppen, tilmelding til 
Katrine.

- Teatertur eller biotur for de større børn
F.eks. en teatermusical for større børn og unge. Vi overvejer hvilken forestilling.

- Andre tiltag (fx sommerfest)?
Venter.

- Flere frivillige?
Venter.

- Åbningstider for caféen
Åbningstiden i Humlebæk på mandage ændres til kl. 15.30 – 17.30, så vi omtrent tilpasser os 
Madkassens åbningstider. Afprøves i en periode.
Åbningstiden i Nivå ligger fast; er bestemt af Nivå-Kokkedal på Vej.

6. Generalforsamling mandag den 20.06.2022 kl. 18.30 i Frivilligcenteret- Planlægning og 
foreningens fremtid
Dagsorden sendes til medlemmer + mailliste 4 uger før generalforsamlingen. Kun betalende 
medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der er en fast skabelon for dagsordenen. 



Katrine laver beretning på baggrund af referater og resultatopgørelse for 2021.
Under indkomne forslag drøftes ”Foreningens fremtid” og bestyrelsen laver forslag til 
generalforsamlingen angående principbeslutning om at opløse foreningen med udgangen af året – så
vi kører regnskabsåret ud. Dette betyder to generalforsamlinger. 

7. Lokaler og skabe
Vi har kun én nøgle.

8. Ansvarlige for åbning/lukning af caféen
Åbning og lukning af caféen i Humlebæk (mandage 15.30 – 17.30, Katrine og Toni):
16.05.2022 Katrine
23.05.2022 Ton
30.05.2022 Katrine
13.06. Toni

Åbning og lukning af caféen i Nivå (torsdage 17-19, Amani, Marianne Niels Erik):
Hiba og Sara fra Nivå-Kokkedal på Vej.

- Ferie
Integrationscaféen holder ferielukket i skolernes sommerferie (OBS! fra den 27.06. til den 
8.08.2022)

9. Næste bestyrelsesmøde
Den 13.06.2022 kl. 17

10. Eventuelt
Niels Erik vil spørge Fællesværket i Nivå om de har et Lokal, hvor vi kan opbevare cykler.
Katrine oplyste, at anden runde af ”En håndsrækning” fra Røde Kors i år er øremærket til 
uledsagede unge. - Vi har derfor ikke en formidlingsopgave i denne omgang. 


