
  
    Mannerup, den 9. februar 2020  
 

 
 

Møde i IFIL tirsdag den 30. januar 2020 kl. 17.00 i Lejre Kommunes rådhus i Allerslev 
 

 
 
Referat : 
 
Deltagere: Lisbet Kristiansen, Inga Søberg Olsen, Albert Hansen, Jens P. Andersen, Jørgen 
Lauterbach, Sanne Sørensen, Mikael Ralf Larsen, Ole Blickfeldt, Erik Mikkelsen, Helena P.N. 
Jørgensen, Geert Aagaard Andersen (formand)     
 

1. Godkendelse af referat fra møde den 10. december. 
Godkendt. Referatet ønskes ud så hurtigt som muligt og indenfor en uge. 
Sanne orienterede om status på opfølgning fra visionsbesøget fra Letland. Sanne 
undersøger, hvem der har overblik og styring. Sanne melder tilbage til IFIL, når hun ved 
mere. 
 

2. Økonomien v/ Erik Mikkelsen 
I 2019 havde IFIL et budget på 117.300 og med et forbrug på 91.158, var der et 
mindreforbrug på 26.141 kr., som ryger tilbage i kommunekassen.  
Regnskabet godkendt. 
2020 budget 116.400 kr. 
  

3. Kommunikation omkring IFIL – Hvordan gør vi IFIL kendt i de organisationer, der er 
repræsenteret i IFIL 
Drøftet – med mange gode indlæg og synspunkter. IFIL ønsker at markedsføre os mere 
markant og at gå i samarbejde med andre indsatser i Lejre Kommune. 
IFIL ønsker at koble os på ’bevæg dig for livet’ og Jens vil medtage en artikel i Lejre 
Idrætsunions nyhedsbrev. Geert laver et kort oplæg.   
 
Helena inviterer til møde med Geert og Rikke. 
 

4. Ansøgning om støtte til Afrika i Lejre 2.0 . 
IFIL kan udbetale kunstnerisk honorar og ikke lønninger. 
IFIL støtter med det ansøgte beløb 36.000 kr.  
 



5. Revideret ansøgning om støtte til Ungdomsskolens musical tur til Letland. 
IFIL bevilger 500 kr. pr. elev – dog maksimum 40.000 kr. Erik Mikkelsen deltog ikke i 
behandlingen af dette punkt.   
   

6. IFILs støtte til åbning af Kongehallen i maj 2020  
Kongehallen i Sagnlandet Lejre indvies fredag den 29. maj med deltagelse af Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe. Borgmester Carsten Rasmussen har i den anledning 
inviteret gæster fra venskabsbyerne i Letland til at komme på besøg i Lejre fra onsdag den 
27. maj til lørdag den 30. maj. Der afholdes en fællesmiddag fredag den 29. maj.  
Helena indkalder til et arbejdsgruppemøde, omkring detaljeret planlægning af program, 
hvor interesserede fra IFIL er velkomne til at deltage. Helena finder to mulige datoer og 
melder ud – så kommer de, der kan. 
 

7. Bilag til ansøgningsskema 
Helena gennemgik et nyt bilag til ansøgningsskemaet udarbejdet af Geert og Helena, der 
blev uddelt på mødet.  
IFIL orienterer sig i dokumentet og kan evt. vende tilbage til Helena/Geert med spørgsmål. 
Genoptages på næste møde til justering og godkendelse. 
 

8. IFILs hjemmeside 
Intet nyt 
 

9. Evt.  
Intet 
 

 
 
 
 
 


