
   Møde i Ostedhallen torsdag den 4. april 2019  

kl. 17.00 – 19.00  

  

      

  

 

Fremmødte: Lisbet Kristiansen, Erik Mikkelsen, Jørgen Lauterbach, Inga Søberg  

Olsen, Jens P. Andersen, Albert Hansen, Ole Blickfeldt og Sanne Sørensen Afbud: 

Mikael Ralf Larsen, Geert Aagaard Andersen og Helena  

  

Valg af referent: Sanne  

  

1. Godkendelse af referat fra d. 31. januar 2019.   

Godkendt  

Opfølgning fra mødet ved Lisbeth, som skulle undersøge muligheden for at få 

en annonce fra vores udvalg i Lejre Kommunes faste annonceside hver måned. 

Vil koste 1400-1500 kr.   

Beslutning:  

Vores annonce skal ligge som en skuffeannonce og komme gratis med på 

Lejre Kommunes annonceside i Lejre Lokalavis, når der er plads. Skal 

også annonceres på Facebook ved Albert.  

  

2. Forberedelse til Markedsdagen i Hvalsøhallen d. 2. maj. Inga og Jørgen har 

indtil videre meldt sig som repræsentanter. (invitationen er tidligere 

fremsendt).  

- Hvordan skal vi præsentere IFIL?  

Jens har udarbejdet en præsentation som kan køre i baggrunden ved IFIL’s 

stand. Præsentationen viser meget fra Talsi og kan med fordel udbygges med 

eksempelvis slides fra projekter, vi har støttet. Det skal også nævnes, at vi har 

andre venskabskommuner end Talsi.  

Det er fint at have diverse dokumenter med som kan udleveres til gæster ved 

standen.   

Henvisning til hjemmesiden.  

Jens medbringer pc, projektor, skærm.  

Jens har brug for at IFIL’s medlemmer sender fotos til ham vedr. andre 

projekter, IFIL har støttet.  

  

3. Årsrapporten fra IFIL skal snart skrives. Emner til rapporten:   

- Ny organisering: IFIL er nu et § 17, stk. 4 udvalg. Sammensætningen.   
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- Har arbejdet en del med strategi og fremsendt forslag til ØU.  - Givet støtte 

til Lejre Ungdomsskole.  

- Jørgen L. har været en tur i Kandava - Inga og Mikael har været en tur i Talsi.   

- Givet afslag til ansøgning fra skoleklasse fra Kr. Saaby skole, da projektet ikke 

indeholdt tilstrækkeligt internationalt samarbejde.  

- Givet afslag til en gruppe spejdere under gruppen Toke, Lejre, da projektet 

ikke indeholdt tilstrækkeligt internationalt samarbejde.  

- Givet afslag på en ansøgning til DBU’s fodboldskole, da der ikke var unge fra 

Lejre Kommune, der var involveret samtidig.   

- Andet??  

Ingen bemærkninger.  

  

4. Strategi for IFIL’s fremtidige arbejde.   

Oplægget er fremsendt til Økonomiudvalget.   

Punktet er på økonomiudvalgets møde onsdag d. 10. april 2019  

  

5. Økonomien v/ Erik Mikkelsen.   

Vi har ikke brugt mange penge i første kvartal.   

  

6. Nyt vedr. hjemmesiden.   

Intet nyt.  

  

7. Evt.  

Jørgen uddelte en nyhed fra Talsi om to mænd, som er arresteret for at have 

slået to personer ihjel.  

Sanne orienterede om besøg fra Talsi og ’unge-lejr’, Sanne inviterer en af de 

deltagende elever til at komme til næste møde og fremlægge resultaterne.  

Vi ønsker at se deres resultater.  

Ole bekendtgjorde at når vi er et &17, stk. 4 udvalg, skal vores møder 

faciliteres af/på rådhuset. Ole går selv videre til borgmester og eller 

kommunaldirektør.  

  



Tip fra Inga – I skal lytte til Papaya, som er en del af det Afrika projekt som 

IFIL har støttet.  

Jens har sagt til foreningerne, at IFIL gerne vil deltage i et bestyrelsesmøde 

vedr. internationalt samarbejde.  

Jørgen efterspørger om der er kommet invitationer til kommunen.  

Inga efterspørger hvorfor IFIL ikke fik besked om besøget fra Talsi – ungelejr.  


