Referat af bestyrelsesmøde i Integrationscaféen den 09.12.2019
Tilstede: Katrine, Niels Erik, Celina, Toni, Marianne
Dagsorden:
0. Godkendelse af dagsorden
1. Valg af referent og dirigent
2. Siden sidst
• Nyt navn til caféen; Integrationscaféen Fredensborg
• Overdragelse af nøgler
• Oprettelse af bankkonto
3. Økonomi
• Fastsættelse af kontingent
• Medlemmer
• Opfølgning af brev til gamle medlemmer
4. Kommende aktiviteter
• Pressemeddelelse
• Hvordan ser 6. januar ud, kommende caféer, åbningstider
• Ansvarlig for januar måned
• Næste bestyrelsesmøde
• Dato for aktiviteter: Folketinget, tur til Lejre, Biograftur
5. Hjemmeside
• Logo
6. Hvorledes synliggøres foreningen over for målgruppen?
7. Eventuelt
Ad 0) Dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
Ad 1) Katrine blev valgt til dirigent og Marianne til referent.
Ad 2) Siden sidst
- Foreningens navn ændres til ”Integrationscaféen Fredensborg”, for at undgå
forveksling med andre initiativer. Det sker formelt i forbindelse med den kommende
generalforsamling.
- Katrine og Marianne sørger for at hente nøgler til Frivilligcenteret hos Peter inen den
06.01.2020.
- Niels Erik har sørget for, at foreningen har fået en bankkonto. Niels Erik og Katrine
har adgang.
Ad 3) Økonomi
- Der var enighed om et årligt kontingent på 50 kr. - Skal med som punkt på
generalforsamlingen. Kontonummeret kommer på hjemmesiden.
- Niels Erik sender besked ud til den øvrige bestyrelse, når der foreligger svar fra
kommunen på vores ansøgning om paragraf 18 midler.
- Katrine forfatter en mail med en kortfattet, kraftig opfordring til alle medlemmer af
Flygtningevenner Fredensborg om at blive medlemmer af vores nye forening eller
f.eks. bidrage ved at tage med på ture eller lignende. Svar skal sendes pr. SMS til
Katrine.
Katrine har derudover fået henvendelse fra et par stykker som er interesserede i at
deltage i vores forening og hjælpe til.
Ad 4) Kommende aktiviteter

- Vedr. dato for aktiviteter – Folketinget, tur til Lejre og biograftur – afventer afklaring
på økonomi.
- Vi venter lidt med at sende en pressemeddelelse ud, så der også kan komme til
mere med ud om hvad vi vil. Katrine laver et udkast. Niels Erik formulerer noget kort
til Frivilligcenterets nyhedsbrev.
- Den 06.01.2020 holder vi åbent fra klokken 16 – 19. Katrine laver boller, da Karin er
på ferie. Karin vil generelt gerne fortsætte sit arbejde, som hun har gjort det i
Flygtningevenner Fredensborg, med at bage boller, the/kaffe og sørge for lidt grønt.
Fra den 13.01.2020 forsøger vi os med at holde åbent fra 17 – 19. Dette oplyses den
06.01. Derudover prøver vi, at inddrage kontaktpersonerne fra Flygtningevenner
Fredensborg mhp. at nå ud til flygtninge. Vi overvejer at lave Åbent Hus en anden
dag en gang i mellem, f.eks. søndage fra 11 – 13. Niels Erik ændrer oplysningerne om
åbningstiderne på hjemmesiden.
- Åbning og lukning i januar blev fordelt således:
• Toni åbner generelt
• Den 06.01.2020: Niels Erik åbner, Toni eller Katrine lukker.
• Den 13.01.2020: Marianne lukker.
• Den 20.01.2020: Katrine lukker.
• Den 27.01.2020: Niels Erik lukker.
Vagtordningen evalueres på næste bestyrelsesmøde og der laves vagtplan for den
kommende tid.
- Næste bestyrelsesmøde holdes den 27.01.2020 kl. 16.30 – 17.30.
- Vedr. aktiviteter:
Katrine skitserede en række forslag til aktiviteter i forbindelse med Åbent Hus om
mandagen, f.eks. ”speed dating” (hvad har du lavet i julen? - så man kan fortælle lidt
om sig selv), temadage – f.eks. sangdage en gang om måneden eller billeddage,
møde mellem flygtninge/indvandrere og kontaktpersoner. - Vi tænker videre til næste
bestyrelsesmøde. Vi prøver at tænke i, hvad der kan tiltrække nye brugere.
Vi var enige om at ændre bordopstillingen i forbindelse med Åbent Hus fremover og
samle de små borde i en række midt på gulvet.
Vi holder lav profil i forhold til cykler, indtil vi ved mere om foreningens økonomiske
situation.
Ad 5) Hjemmeside
- Katrine har kontakt til en arkitekt, som vil lav et udkast til logo til hjemmeside og
brevpapir.
Ad 6) Synliggørelse
- Flygtningevenner Fredensborg info på facebook kan bruges til at annoncere ture ind
til videre. Niles Erik laver et opslag til samme om at Integratinscaféen tager over.
- Et produktkatalog kan være en del af synliggørelsen og kan bruges i forbindelse med
en pressemeddelelse. Idéer:
”Du kan
• gå i Madkassen
• få hjælp til lektier (sprog, matematik etc.)
• træne dansk
• hjælp hvor du skal bruge computer/praktisk hjælp (forlængelse af
opholdstilladelse, togkort, e-boks, større lejlighed etc.)
• kaffe og boller
• Etc. ”
Ad 7) Eventuelt
- Børneattester (alle aktive skal have børneattest) og eventuelt medlemskab af Dansk
Flygtningehjælp skal på næste dagsorden den 27.01.2020. - Niels Erik vil forinden

undersøge, hvad der kræves vedr. børneattesterne og videresende materiale om
Dansk Flygtningehjælp til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

