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Referat IFIL 28. april 2022 
 
 
Deltagere: Lisbet Kristiansen, Klaus Kristiansen, Lars Hansson, Geert Andersen, Jens 
Peter Andersen – og kontaktperson Tina F. Nicolaisen 
Afbud: Erik Mikkelsen og Ivan Mott 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Valg af referent   
3. Godkendelse af referat fra møde den 27. januar 2022.  Jvf:  

https://www.lejre.dk/politik-og-demokrati/rad-og-naevn/internationalt-
forum-i-lejre/  
4. Økonomi v/ Erik Mikkelsen 
5. Status på nye medlemmer 
6. Afrika i Lejre 22 – Ansøgning om støtte til formidling af viden og oplevelser af 

nutidig afrikansk kunst og kultur til både børn og voksne i Lejre 
kommune.  Ansøgning vedhæftet med samt referat fra tidligere arrangement.  

7. Besøg fra Dienvidkurzeme kommune. Regnskab følger. 
8. Nye initiativer ifht udveksling/samarbejde med venskabskommuner og 

internationalt sportsligt samarbejde herunder Tour de France 
9. Evt.  

 
 
Dagens referat: Tina Nicolaisen 

Ad 1: Godkendt 

Ad 2: Tina valgt som referent. 

Ad: 3: Ingen bemærkninger til referatet bortset fra at Geert snarest kontakter Tina 
Mandrup, Lejre Kommunes borgmester om Lejre Kommunes venskabsbyer. Det 
skal afklares hvad den fremadrettede konstruktion skal være – hvilke 
venskabsbyer/kommunen skal have. 

Ad 4: Af IFIL’s budget på 118.600 kr. er der bevilget 26.000 kr. til en ansøgning fra 
Hvalsø Skole og der er brugt ca. 10.000 kr. på besøget fra Letland i marts måned. 

https://www.lejre.dk/politik-og-demokrati/rad-og-naevn/internationalt-forum-i-lejre/
https://www.lejre.dk/politik-og-demokrati/rad-og-naevn/internationalt-forum-i-lejre/
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Ad 5: På møde den 27. januar blev der valgt nye medlemmer til IFIL. En af disse 
kandidater har siden trukket sig (inden endelig godkendelse i 
kommunalbestyrelsen) og IFIL har derfor måtte udpege ét nye medlem. Da der var 
flere ansøgere til medlemskab i IFIL end der var pladser, har IFIL taget kontakt til én 
af disse andre kandidater med henblik på at spørge, om vedkommende stadig 
ønskede at indtræde i IFIL. 

IFIL pegede på Inga Søberg Olsen, som accepterede anmodningen. 

Der mangler fortsat en udpegning af Folkeoplysningsudvalget inden den endelige 
godkendelse i kommunalbestyrelsen kan finde sted. Det forventes, at udpegningen 
sker på møde i Folkeoplysningsudvalget den 5. maj. 

 

Ad 6 IFIL ønsker at støtte ansøgningen. Samtidig vil IFIL foreslå arrangørerne, at 
folkeskolerne evt.  betaler for lønnen for gæsteoptrædende.  

Der bevilges 37.500 kr. til Afrika i Lejre 2.0 arrangementet. 

  

Ad 7: Deltagerne fra Dienvidkurzeme har sendt en positiv tilbagemelding på 
besøget. 

Besøget kom i alt til at koste ca. 10.000 kr. af IFIL’s budget. 

 

Ad 8: Jens Andersen har skrevet til fodboldklubber og floorboldklubber i Lejre 
kommune for at høre om de har interesse for at samarbejde med idrætsklubber i 
vores venskabsbyer i Letland. 

Har fået tilbagemelding fra Hvalsø fodbold, der ikke har kræfter til at indgå i sådan 
et samarbejde. 

Floorbold i Osted – synes det lyder interessant, men har pt ikke overskud til det (i 
2022). 
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Allerslev floorbold – interesseret, men ikke i 2022. 

IFIL afventer. Tager kontakt til floorbold ultimo 2022. 

IFIL takker for den store indsats Jens Andersen har gjort. 

Samarbejde med private omkring Tour de France løbet igennem Lejre Kommune. 
Samarbejdet med private kan lade sig gøre, men det skal være åbent for andre – 
må ikke være et lukket privat arrangement, hvis de skal modtage penge fra IFIL’s 
pulje. Et samarbejde med en private partner har derfor ikke vist sig mulig. 

 

Ad 9. Teksten i ansøgningsskemaet skal rettes, så den følger retningslinjen omkring 
udbetaling af puljepenge. Retningslinjen er tidligere blevet ændret, så ansøgerne 
nu har mulighed for at få udbetalt pengene, før udgiften er der, og ikke som den 
tidligere praksis, hvor bevillingen først kan udbetales efter forevisning af bilag.  

Klaus Kristiansen, der også sidder som bestyrelsesmedlem i en LAG-gruppe (EU 
midler) orienterede om muligheden for at få puljemidler til virksomheder via LAG 
midler. Der er startende generalforsamling for Lejre og Frederikssund den 5. maj i 
Skibby. LAG-midlerne er penge til udvikling af virksomheder, erhverv og foreninger i 
landdistrikter.  

 

Næste møde i IFIL er sat til den 16. juni 2022. 

 

 
 


