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Referat IFIL 27. januar 2022 
 
 
Deltagere: Lisbet Kristiansen, Albert Hansen, Erik Mikkelsen, Klaus Kristiansen, Ivan 
Mott og Lars Hansson, Inga Olsen, Jens Andersen, Jørgen Lauterbach, Geert 
Andersen – og kontaktperson Tina F. Nicolaisen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde den 9. december 2021(vedhæftet) 
3. Orientering om indstilling af 4 medlemmer af IFIL til godkendelse i 

Kommunalbestyrelsen for perioden 2022 – 2026   
4. Besøg af 5 repræsentanter fra Dienvidkurzeme i marts/april 2022. Drøftelse 

af mulige værtsopgaver fra IFIL. 
5. Økonomi v/ Erik Mikkelsen 

6. Nye initiativer ifht udveksling/samarbejde med venskabskommuner og 
internationalt sportsligt samarbejde. 

7. Evt. 

Dagens referat: Tina Nicolaisen 

 

Ad 1: Dagsorden godkendt, men den bemærkning, at der efter punkt 3 spises mad.  

Ad 2: Referatet godkendt 

Ad: 3: Der er indkommet 6 ansøgere om medlemskab af IFIL.  

Indstillingen fra IFIL til KB er: 2 nye kandidater og 2 kandidater der er nuværende 
medlemmer af IFIL. 
Med dette valg, vil der i IFIL både være repræsentanter der har erfaringer og 
kendskab til Letland-området, men der vil også være medlemmer der har erfaringer 
og kontakter til mange andre lande i verden, hvilket vil give mulighed for at få en 
større bredde i IFIL’s perspektiv. 
 
IFIL indstiller: 
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Jens Peter Andersen; der repræsenterer idrætsforeningerne i Lejre Kommune, 
hvilket er et specifikt ønske fra IFIL’s side. Jens P Andersen er også nuværende 
medlem af IFIL. 
Geert Aagaard Andersen, der er nuværende formand for IFIL. IFIL ønsker en vis grad 
af kontinuitet i arbejdet, og derfor er det ønsket, at den nuværende formand 
fortsætter i IFIL. 
Tom E. Thomsen og Carsten Møller vælges som nye medlemmer, da de begge har 
stor international erfaring, og vil kunne være med til at skabe et nyt og bredere 
fokus på internationalt samarbejde. 
 
Ad 4: Når Lejre Kommune modtager den konkrete henvendelse fra Letland med 
datoer for besøget, vil IFIL gå sammen og lave et program for delegationen. Det 
blev nævnt at genbesøge det program der var blevet arrangeret i forbindelse med 
et tidligere besøg, som imidlertid blev aflyst grundet corona.  

Ad 5:  – Økonomien er fin. Budgettet for 2022 er på 118.600 kr. Af det budget er 
der bevilget 26.000 kr. til Hvalsø skole i forbindelse med et besøg fra Afrika. 

Ad 6: I forbindelse med en forespørgsel til en række klubber og foreninger i Lejre 
Kommune om interesse for at samarbejde /udveksle med venskabskommuner, er 
der kommet en enkelt positiv tilbagemelding. 

• Floorball i Osted og Hvalsø er positive – Jens P vil følger op på det. 

Der rykkes for svar for nogle af de foreninger, som ikke har givet en tilbagemelding. 

I forbindelse med Touren i Lejre (Tour de France) er der rettet en forespørgsel ud til 
virksomheden Vestergaard (v. Lars Barsø) i Lejre Kommune, om interesse for et 
samarbejde med cykelklubber i andre lande omkring aktiviteter under Tour de 
France turen gennem Lejre Kommune den 2. juli. Dialogen omkring et eventuelt 
samarbejde fortsætter.  

Ad 7:  

• I 2022 har Talsi-afdelingen i Lejre Kommune 25-års jubilæum.  
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• Det skal undersøges om den venskabsaftale der i sin tid er indgået med 
kommunen Kandava, skal erstattes med en venskabsaftale med Tugums, som 
Kandava efter en kommunalreform er blevet lagt ind under. 

• Hvad er interessen for at invitere de 3 venskabskommuner i Letland, til et nyt 
besøg i 2022. Det tidligere besøg, hvor de 3 kommuner blev inviteret til 
indvielse af Kongehallen blev aflyst grundet corona. Det er et spørgsmål 
kommunalbestyrelsen skal tage stilling til. Geert Andersen tager kontakt til 
Tina Mandrup og undersøger interessen herfor. 

Næste møde i IFIL er sat til den 28. april. Tina undersøger om det er muligt at flytte 
mødet til den 26. eller den 27. april i stedet. 

 

 
 


