
   
        Mannerup, den 4. september 2019   

  

  

  

  

Møde i IFIL torsdag den 19. september 2019 kl. 17.00 på rådhuset i Allerslev   

  

Afbud: Jens P. Andersen  

  

Referat:  

  

1. Godkendelse af referat fra møde den 20. juni 2019 Jørgens referat er godkendt.   

Opgaven at skabe opmærksomhed på IFIL skal fordeles mellem alle medlemmerne.  

  

2. Orientering af en repræsentant fra Ungdomsseminariet   

Natasja fremlagde præsentationen fra Ungdomsseminariet og redegjorde spændende og 

engageret om aktiviteterne og de forslag, der var fremkommet under det 4 dage lange 

seminar.  

Sanne undersøger med Peter Busk om opfølgning om seminaret og muligt genbesøg.    

  

3. Ansøgning fra Hvalsø Skole om støtte til besøg af skolelever fra Mersrags  

IFIL finder ansøgningen relevant og indenfor den ramme, vi er sat til at bevilge. Vi bevilger 

således de ansøgte 13.000 kr. og Geert meddeler beslutningen til Hvalsø Skole.  

  

4. Ansøgning fra Ungdomsskolen om støtte ved afholdelse af camp 34  

Ansøgningen blev  afvist, da CAMP 34 ikke har indsendt en forudgående anmodning eller 

ansøgning.   

Camp 34 er en årlig, tilbagevendende begivenhed og IFIL finder, at projektet ligger indenfor 

IFILs mandat og område, og at et fremtidigt strategisk samarbejde med CAMP 34 vil være 

interessant.  

  

5. Orientering om besøg i Talsi, Letland Lisbeth orienterede om besøg i Talsi.  

Der var besøg fra andre venskabsbyer og workshops  om borgerinddragelse. Talsi 

var præget af stor festlighed, koncerter osv.  

  

  



  

6. Økonomien v/ Erik Mikkelsen  

IFIL undrer sig over et beløb på omkring 30.000 kr. som er betalt over vores budget i 

forbindelse med unges besøg ved ungeseminaret. Lisbeth oplyser, at hun har set en 

betalingsfordeling der angiver, at seminaret skal finansieres af Ungdomsskolen, Lejre 

Kommune og IFIL. Helena undersøger baggrunden for posteringen og beslutningen. Som 

udgangspunkt finder IFIL, at midler der bruges fra vores budget, skal være bevilget herfra. 

Forplejning ved møderne finansieres af vores budget, det er praksis i Kommunen.    

  

7. IFILs hjemmeside  

Jørgen og Helena redegjorde for de forbedringer, der betyder, at det dels er lettere at nå 

frem til oplysningerne om IFIL. Billeder på hjemmesiden af udvalget blev drøftet. Der er som 

udgangspunkt ikke nogen af medlemmerne, der ønsker billeder på.  

  

8. Nyt vedr. annoncering og kommunikation omkring udvalget  

Annoncering vedr. IFIL på kommunens oversigt sker, når vi kan få en ’gratis’ plads.  

Vi prøver hver især i vores netværk at gøre opmærksom på IFIL og mulighederne for at søge 

støtte til internationalt samarbejde.  

  

9. Evt.  Intet  

  

  

  

  

  

  


