
  

 Møde i Ostedhallen torsdag den 31. januar 2019  

kl. 17.00 – 19.00  
  
      

  

 

Fremmødte: Lisbet Kristiansen, Gert Aagaard Andersen, Erik Mikkelsen, Jørgen 

Lauterbach, Inga Søberg Olsen, Jens P. Andersen, Mikael Ralf Larsen og Albert 

Hansen  

Afbud: Ole Blickfeldt, Sanne Sørensen og Connie B. Jensen  
  
Valg af referent:  

Jørgen valgt  
  

1. Godkendelse af referat fra d. 13. december 2018.   

Forslag: at referaterne er beslutningsreferater. Korte og præcise.  Referatet 

godkendt.  
  

2. Ansøgningen vedr. projektet Afrikansk Kunst og Kultur i Lejre.  Ansøger Chr.  

Balslev-Olesen sender flg. info med i mailen:  

Vi har været i Zimbabwe i et par uger og fulgt op på aftaler i forhold til 

projektet Afrikansk Kunst og Kultur i Lejre kommune. Fra alle sider er der 

stor interesse og opbakning til samarbejdet med institutioner og foreninger i 
Lejre.  
Hvis ansøgningen godkendes, kan vi da give dispensation og udbetale et 

beløb til dækning af flybillet mv. inden, projektet er gennemført? 

Ansøgningsskema vedhæftes.   
  
Gert Aagaard Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Vi 
godkender ansøgningen som en underskudsgaranti på baggrund af et 
samlet regnskab. Vi yder tilskud til godtgørelse for tabt arbejdsindtægt for 
Rickson Zavare Murehwa, fordi hans deltagelse er en primær forudsætning 

for projektets gennemførelse.  
  
  

3. Strategi for IFIL’s fremtidige arbejde.   

Oplægget er fremsendt til Helena Jørgensen, der ser det igennem inden, det 

sendes videre til Økonomiudvalget.   

Evt. nyt vedr. dette.   

Intet nyt.  
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4. En af IFIL’s opgaver er, som bekendt, ”At fungere som rådgivende organ for 

venskabsforbindelserne, herunder at fastholde og udbygge eksisterende 

venskabsforbindelser. – Hvordan gør vi det?   
  

Vi drøftede de forskellige igangværende aktiviteter og mulige nye tiltag.  

  
5. Økonomien v/ Erik Mikkelsen. Hvad lyder årets budget på? I 2019 er der afsat 

117.300 kr.  
  

6. Nyt vedr. hjemmesiden.   

Det er nu muligt at skrive direkte i ansøgningsskemaet og gemme det på sin 

computer.   
  

Materiale fra før 2018, bortset fra venskabsby aftaler er fjernet.  

  

Man kan nu klikke sig frem til IFIL ved på Lejre.dk at gå ind på det grønne felt 

”MENU” øverst til venstre og derfra gå til ”Politik” og videre til ”Råd og 

nævn”, ”Oversigt over råd og nævn” og ”Kultur og Fritid”. Her kommer så 

nederst et felt med ”Internationalt Forum i Lejre”. Man kan også benytte 

dette link:  https://www.lejre.dk/politik/raad-og-naevn/oversigt-over-r%C3%A5d-og-

n%C3%A6vn/kultur-og-fritid/internationalt-forum/ 
 

 

7. Evt.  

Vi drøftede forskellige muligheder for at profilere IFIL bl.a. gennem en 

Facebook-profil og annonce i Lokalavisen Lejre.  
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