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Referat  
 
Fremmødte: Lisbet Kristiansen, Geert Aagaard Andersen, Jørgen Lauterbach, Inga 
Søberg Olsen, Jens P. Andersen, Ole Blickfeldt,  
Afbud: Erik Mikkelsen, Mikael Ralf Larsen, Albert Hansen, Sanne Sørensen og Tina F. 
Nicolaisen 
 

1. Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden godkendt. 

 
2. Valg af referent. 

Jørgen. 
 

3. Godkendelse af referat fra møde den 15. april 2021 jvf.: 
https://www.lejre.dk/media/0saot2br/referat-ifil-1504211-002.pdf 
Godkendt 

 
4. Økonomi v/ Erik Mikkelsen   

Erik havde forinden mødet oplyst, at budgettet for 2022 er på 118.600 kr. 
 

5. Ansøgning fra Hvalsø Skole ved Lars Hansson om støtte til besøg af 3 lærere og 
en skoleleder fra Daraja Academy, Kenya i september 2022.  
Der er er tale om et spændende besøg, der indbefatter gensidighed. Det 
meddeles ansøgeren, at IFIL forventer, at der i overensstemmelse med ønsket 
om at nå ud til Kommenens borgere arrangeres et offentligt arrangement i 
forbindelse med besøget. 
 
Det ansøgte beløb kr. 26.000 blev bevilget. 

 
 

6. Nye medlemmer til IFIL.   
Iflg. beslutning i Økonomiudvalget den 18.4.2017 anbefales følgende 
sammensætning og udpegning af IFIL: 
• 2 medlemmer udpeges blandt medlemmer af Lejre Kommunalbestyrelse 
• 1 medlem udpeges efter indstilling fra skolerne 
• 2 medlemmer udpeges fra hver godkendt venskabsafdeling i Lejre Kommune 
efter indstilling fra den pågældende venskabsafdeling 

https://www.lejre.dk/media/0saot2br/referat-ifil-1504211-002.pdf
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• 1 medlem udpeges blandt Folkeoplysningsudvalgets medlemmer efter 
indstilling fra udvalget 
• 4 medlemmer udpeges efter indstilling fra IFIL. 

Det anbefales, at der annonceres efter de 4 medlemmer i lokalaviser med 
vægt på, at minimum et medlem har tilknytning til idræts- og foreningslivet, 
således at IFIL’s ønske herom imødekommes 

 
Det oplystes, at kommunalbestyrelsen har udpeget Klaus Kristiansen (V) og 
Ivan Mott (Ø). Der rettes henvendelse til hhv. Talsiafdelingen, skolerne og 
Folkeoplysningsudvalget med henblik på udpegning af medlemmer.   
 
Med henblik på udpegning af de 4 medlemmer, der skal indstilles af IFIL, vil 
der blive indrykket annoncer over to omgange. ( 5. januar og 12. januar) 
Ansøgningsfristen blev fastlagt til 15. januar. (Efter aftale er dette rykket til 23. 
januar). 
 
På IFIL mødet den 27. januar vil de medlemmer, der ikke er fundet ved 
annoncering, vurdere de indkomne ansøgninger om medlemsskab og indstille 
til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.  
 
Indtil godkendelse i Kommunalbestyrelsen – forventeligt i marts - vil det 
nuværende IFIL være fungerende.  

 
7. Nye initiativer ifht. udveksling/samarbejde med venskabskommuner og 

internationalt sportsligt samarbejde.   
 
På baggrund af en henvendelse fra Dienvidkurzeme kommune oplystes, at 5 
repræsentanter fra kommunen kommer på besøg i Lejre Kommune i 2 dage i 
slutningen af marts eller start april. Repræsentanterne vil kun opholde sig i Lejre 
i 2 dage og dagsordenen er Lejre Kommunes erfaringer med kommunalreformen 
i 2009. Dienvidkurzeme står selv i en lignende reformproces og vil gerne drøfte 
emner relateret til kommunikation med borgere, civilsamfund og medier.  
 
Det besluttedes, at udnytte besøget til at fremme venskabet mellem de to 
kommuners befolkning og mere konkret gennem oplysning om civilsamfundets 
muligheder, ligesom IFIL er rede til at påtage sig værtskabsforpligtelser. 
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Et medlem af IFIL oplyste at have fået en tilkendegivelse fra viceborgmesteren 
og den ansvarlige for internationalt samarbejde i Tukums (tidligere borgmester i 
Kandava), om at man ønsker en fortsættelse af venskabsforbindelsen. 

 
Det foreslåes, at kommunen undersøger muligheden for at forny 
venskabsbyaftalen med den nye storkommune, og at der på sigt rettes 
henvendelse med henblik at forny den invitation, der var sendt i forbindelse med 
indvielse af Kongehallen. 
 
På baggrund af en drøftelse af muligt fremtidigt samarbejde på det sportslige 
område med såvel venskabsbyer i Letland som bredere vil Jens Peter kontakte 
fodbold og floorball klubberne i Lejre kommune, og Inga orienteringsklubben i 
Hvalsø. Geert vil kontakte formanden for Touren i Lejre med henblik på mulig 
IFIL-støtte til udveksling og andet i forbindelse med Tour de France 
gennemkørsel af dele af Lejre Kommune i juli 2022.  

 
8. Næste møde blev fastlagt til 27. januar 2022. En årskalender for 2022 vil blive 
rundsendt af Susan Frausing fra Lejre Kommunes administration.  
 
9. Evt. Intet fremkom  
 
10. Socialt samvær  

 
 


