
REFERAT – BESTYRELSESMØDE – INTEGRATIONSCAFÉEN – 31. MAJ 2021

Deltagere: Katrine, Niels Erik, Marianne, Toni

Afbud: Silina

Ad O. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt; idet kommende generalforsamling behandles under punkt 2, 
Ansøgning fra Malik behandles under punkt 4 og Nye frivillige behandles under punkt 9.

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Katrine blev valgt til dirigent. Marianne sørger for referat.

Ad 2. Siden sidst
Under punket blev den kommende generalforsamling diskuteret. Datoen blev fastlagt til mandag 
den 28.06.2021 kl. 19.  Dagsorden er fastsat i vedtægterne. Under forslag til vedtægtsændringer 
foreslåes en udvidelse af bestyrelsen fra tre faste medlemmer plus to suppleanter til fem faste 
medlemmer plus to suppleanter, så der bliver flere personer til at deles om bestyrelsesopgaverne. 
Karine og Niels Erik sørger for indkaldelse til generalforsamling via e-mail og opslag på 
hjemmeside – inklusive forslag til vedtægtsændringer, hvor det pointeres at det kun er betalende 
medlemmer, der har stemmeret på generalforsamlingen. Katrine laver desuden opslag på Facebook.
Cilina, Katrine, Toni og Marianne er på alle på valg og villige til genvalg.

Ad 3. Tiltag og arrangementer
Vi sigter mod at gennemføre udlugt til Sagnlandet i Lejre, besøget i Folketinget og en fisketur på 
Øresund (hvis Loui indvilger) efter skolernes sommerferie. Derudover har vi planer om en 
biograftur til efteråret og en skovtur i Nivå og en genåbningsfest ultimo august.

Ad. 4 Økonomi
Kassereren gennemgik regnskabet for 2020, der var udsendt til bestyrelsen på forhånd.

Ansøgning fra Malik om tilskud til professionel træning i bueskydning mhp. opstilling til fremtidig 
hjemløseolympiade: Det blev besluttet, at bestyrelsen vil bevilge et beløb i størrelsesordenen 2.800 
kr. i alt som tilskud til et års kontingent, såfremt Malik selv betaler 100 kr. pr. måned. Niels Erik 
taler med Malik.

Ad 5. Maj ansøgning til Røde Kors
Bent fra Røde Kors’s lokalafdeling oplyser at tidspunktet er senere på året.

Ad 6. Redaktion af hjemmeside og Facebook
Ffinfo: Navnet laves om til Integrationscaféen. Katrine sørger for ændring. 

Ad 7. Åbning/lukning af Caféen og kommende møder
Ansvar for åbning og lukning af caféen frem til sommerferien blev fordelt således:
07.06.2021: Niels Erik



14.06.2021: Katrine
21.06.2021: Toni (åbner kun)
28.06.2021: Marianne

Generalforsamling i Frivilligcenteret i Humlebæk, 10.06.2021 kl. 17.00-19.30: Marianne deltager 
fra bestyrelsen. Niels Erik sørger for betaling af de 200 kr. fra foreningen, som kræves for at kunne 
deltage.

Foreningsmøde om frivillighed i en genåbningstid, 15.06.2021 kl. 13-15 i Den Gamle Bigraf i 
Fredensborg: Katrine og Marianne deltager fra bestyrelsen.

Niels Erik er blevet kontaktet af en borger, som vil donere ting fra et dødsbo til foreningen. Niels 
Erik lægger information herom op på vores Facebookside.

Ad 8. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til første åbningsdag efter sommerferien;  mandag den 
16.08.2021 kl. 16-17.

Ad 9. Eventuelt
Marianne har kontakt til en ny frivillig, Amani, som kommer til Åbent Hus mandag den 7.06. Både 
hun og hendes mand vil gerne være frivillige, fx lave mad til arrangementer.


