
  
      
 

 
 

Møde i IFIL torsdag den 30. april 2020 kl. 17.00 i TEAMS 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra møde den 30. januar 2020 
Godkendt, med bemærkninger vedr. Bevæg dig for livet. 
 

2. Økonomien v/ Erik Mikkelsen 
Oversigt over forbrug er udsendt på mail d. 27. april 2020.  

  
3. Årsberetning fra IFIL – bilag fremsendes særskilt 

Årsberetningen godkendt med små rettelser og fremsendes herefter til ØK. 
 

4. Orientering om Ungdomsskolens besøg af unge fra Letland og mulig opfølgning - Sanne 
Sanne har været i dialog med Peter Busk (Ungdomsskolen) som vil undersøge, hvor 
opgaven med opfølgning ligger. Sanne vender tilbage, når der er nyt. 
 

5. Ansøgning om støtte til Ungdomsskolens musical tur til Letland 
Turen er aflyst 
 

6. Ansøgning fra Kirke Hyllinge Skole om støtte til besøg i Nantes – anmodning om udsættelse 
til 2021 
Turen udskydes til foråret 2021. 
Geert svarer, at der skal fremsendes ny ansøgning når aktivitets- og tidsplan er klar. 
 

7. Ansøgning om støtte til Afrika i Lejre 2.0 – anmodning om udsættelse til 2021 
Arrangementet er aflyst i 2020, og Geert svarer, at der skal fremsendes ny ansøgning når 
aktivitets- og tidsplan er klar. 
 

8. Ansøgning fra Trollekoret om støtte til besøg fra samarbejdspartner i Flensborg – 
ansøgning og opdatering 
Arrangementet er aflyst i 2020, og Geert sender samme svar som ovenstående. 
 



9. Ansøgning fra Hvalsø Skole om støtte til besøg af tre lærere fra samarbejdsskole i Kenya – 
ansøgning og opdatering 
Arrangementet er udsat til september-oktober, så Hvalsø Skole fastholder ansøgningen. 
Vi godkender projektet, såfremt det gennemføres i 2020.  
Vi bevilger de 25.000 kr. til rejseudgifter og til åbne aktiviteter, transport i Danmark og 
øvrige aktiviteter.I lyset af Corona situationen ønsker IFIL en fastlagt tidsplan før udbetaling 
af støtte kan finde sted. 
 

10. Anmodning om støtte til forberedende tur men henblik på udveksling med kunstnere i 
Frankrig 
IFIL er positiv stemt overfor støtte til forberedende aktiviteter, der bygger på et 
dokumenteret planlagt gensidigt samarbejde/udveksling. Den pågældende, anmodes om at 
fremsende ansøgning, når aftaler er bragt i orden. 

11.  
 

IFILs støtte til åbning af Kongehallen i maj 2020  

Arrangementet med de delegerede er aflyst pga. corona. Besøget vil blive 
gennemført på et senere tidspunkt. 

 
12. Bilag til ansøgningsskema 

Bilaget drøftet og følgende foreslås tilføjet: 
Noget om betalingsplan, krav om gensidigt samarbejde, støtte til de gode ideer, konkrete 
aktiviteter og forberedende aktiviteter, frist for regnskab. 
 

13. Evt.  
Påske-hilsen fra Talsi 
 

 
 
 
 
 


