
  

 

Referat af møde i IFIL på Allerslev Rådhus torsdag den 20. juni 2019  

kl. 17.00 – 19.00  

  

  

Fremmødte: Lisbet Kristiansen, Geert Aagaard Andersen, Albert Hansen, Jens P. 

Andersen, Jørgen Lauterbach og Ole Blickfeldt.  

  

Afbud: Mikael Ralf Larsen, Inga Søberg Olsen og Erik Mikkelsen. Sanne Sørensen 

deltog fra pkt. 5.  

  

Valg af referent: Jørgen  

  

1. Godkendelse af referat fra d. 4. april 2019.   

  

Referatet med indarbejdede tilføjelser udsendt 23.4. blev godkendt.  

  

2. Besøg af en repræsentant for Ungdomsseminaret, hvor unge fra Talsi og Lejre 

mødtes for at tale om fremtidens samarbejde.   

  

Udsat til næste møde.  

  

3. Konstituering. Da IFIL konstituerede sig i juni 2018, gjorde Lisbet opmærksom 

på, at valget til formandsposten var for 1 år. Året var nu gået og    

Lisbet anbefalede, at Geert valgtes som ny formand. Lisbet accepterede, at 

fortsætte som næstformand.  Fra flere medlemmer udtryktes stor tilfredshed 

med og anerkendelse af den aktive indsats Lisbet har ydet i sine 6 år som 

formand for IFIL. Mange vellykkede besøg, genbesøg og arrangementer, der 

alle fortjener stor ros. En stor tak fra alle til Lisbet.  

    

Geert blev valgt som formand og Lisbet som næstformand.  

  

4. Ansøgning fra Osted Fri- og Efterskole (OFE) til et samarbejdsprojekt med en 

skole i Malawi. Ansøgningen er vedhæftet.  
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I ansøgningen er oplyst, at 21 unge og 3 lærere i april 2019 har været i 

Malawi, hvor de bl.a. har deltaget i opførelsen af en skolebygning og boet 

hos lokale familier. Da det er skolens ønske, at projektet skal være præget af 

gensidighed, er der også blevet inviteret ”den anden vej”. Der søges derfor  
 

om tilskud til at dække omkostningerne til rejsen for to personer 
(lærere/elever). I løbet af opholdet skal gæsterne fra Malawi indgå i 
undervisningen og det daglige samvær, og de vil blive inviteret på besøg i nogle 
af lærerne/elevernes hjem.  Der vil blive lavet et event, hvor skolens forældre 
inviteres til en ”Malawi-aften”.  
  

Ansøgningen blev gjort til genstand for en grundig behandling.  

Udvalget fandt ikke, at vikarudgifter samt lokale transportudgifter i Malawi 

burde dækkes.   

  
I informationsbrevet til forstander Per Krøis Kjærsgaard vil det blive 
understreget, at der i forbindelse med besøget arrangeres et offentligt 

møde, hvor Lejre-borgere har mulighed for at deltage. Det kunne finde 
sted i forbindelse med det i ansøgningen omtalte forældrearrangement  
  
På baggrund af en forudgående henvendelse fra Kommunens 

administration havde udvalget en drøftelse af mulighederne for at yde 
støtte til rejseomkostninger. Drøftelsen tog udgangspunkt i 

retningslinjernes afsnit om, at der i udgangspunktet ikke ydes tilskud til 
enkeltpersoners rejser og projekter. Der var i udvalget enighed om, at 
udvalget principielt kan yde tilskud til rejseomkostninger. Da der i det 
konkrete tilfælde er tale om en gruppe af personer, hvis rejse indgår som en 
del af et større projekt, besluttede udvalget, at der kan ydes tilskud til 
rejseomkostningerne.  
  
Geert har efterfølgende haft en samtale med Kommunens 
administration, hvor bekymringen ikke så meget rettede sig mod det 
principielle i finansiering af rejseudgifter, som frygten for at udvalgets 
budget kunne blive opslugt af høje rejseudgifter, som det kan være 

tilfældet i projekter med partnere, der bor fjernt fra Danmark eller hvor 
mange deltagere, skal have udgifter til rejser dækket.        
  

Udvalget godkendte ansøgningen med kr. 24.600, -.  
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5. Evaluering af Markedsdagen i Hvalsøhallen d. 2. maj.   

       

Der deltog 4 medlemmer af IFIL; Geert, Inga, Jens og Jørgen. Medlemmerne 

fik talt med en del mennesker, og konstaterede, at der var mange, der ikke 

kendte til IFIL og dermed muligheden for at søge støtte til internationalt 

arbejde. De mange stande var i høj grad rettet mod skoleområdet.  

  

Der var enighed om, at det var udbytterigt at deltage i markedsdagen.  

   

6. Strategien for IFIL’s arbejde blev godkendt i Økonomiudvalget den 10. april.  

Albert vil lægge strategien på face-book, således at budskabet kan spredes. 

Medlemmerne bedes sende billeder og videoklip, der illustrerer udvalgets 

arbejde til Albert.  

  

På næste møde vil medlemmerne fordele de forskellige ansvarsområder, der 

er opregnet i strategien.  

  

7. Invitation til by-festival i Talsi. Lejre Kommune er blevet indbudt til by festival 

i Talsi. Da kommunalbestyrelsen ikke har mulighed for at sende 

repræsentanter til festivalen, havde borgmester Carsten Rasmussen 

opfordret til, at formand og næstformand for IFIL deltager. Geert har ikke 

mulighed for at deltage, og da der fra Talsi lægges meget op til, at der sendes 

repræsentanter, der kan bidrage til de work-sessions, der er planlagt, bliver 

det Asta Rasmussen, der er tidligere KB-medlem og Lisbet, der deltager.  Til 

efterretning.  

  

8. Økonomien v/ Erik Mikkelsen.   

  

Afventer næste møde, hvor Erik kan deltage.  

  

9. Nyt vedr. hjemmesiden.   

Intet nyt.  

  

10. Evt.  
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Næste møde er den 19. september.  


