
Referat af Integrationsmøde torsdag den 22. marts 2018 i 
Taarbæk Sejlklub 
 
 
Kære alle 
 
Tak for et godt møde i torsdags.  
 
Jeg vil nu give et kort referat af aftenens emner og beslutninger. 
 
- Som de fleste ved, skulle de første flygtninge ankomme slut april/ begyndelsen af maj, men alle kommer 
ikke på en gang. Vi ved stadig ikke hvem, der kommer, og hvilken nationalitet de har. 
 
-  Bl.a. pga. mangel på plads i indkvarteringen på Taarbækdalsvej, har vi fået en ordning med “Barakken”, 
og der vil der være “Nabo Café” om tirsdagen fra 17-19. Der skal være 3 på vagt hver gang, og Anna 
Melchior er fast i begyndelsen. Der skal derfor udfærdiges en vagtplan.  
Mikael Hansen undersøger kalendermuligheder f.eks. under Taarbæk Portalen, så man kan melde sig der, 
og så man der kan se, hvem der har hvilke vagter om tirsdagen. Det blev pointeret, at har man vagt og ikke 
kan komme, finder man selv en afløse udfra listen. 
Anna Melchior tager kontakt til Barakken for at høre, om der er en, der vil være kontaktperson. 
 
- Mikael Hansen udsender et “spørgeskema” til alle. (Det har I vel modtaget i går lørdag) 
 
-  For at lette kommunikationen internt i frivilliggruppen vil Mikael Hansen lidt senere introducere et 
kommunikationssystem, som ikke kræver medlemsskab af Facebook. 
 
-  Da der er brug for tovholdere til de forskellige aktiviteter meldte følgende sig: 
 
Tovholder kommune og koordinator: Eva Philip 
Tovholder frivillige i Barakken: Anna Melchior 
Tovholder udflugter: Anne Dueholm, Nina Boserup 
Tovholder kommunikation: Mikael Hansen  
Tovholder lokale foreninger: Charlotte Paaskesen 
Tovholder Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors: Grete Svendsen, Henrik Sten Madsen 
Tovholder indretning i indkvarteringen: Anna Melchior, Nina Boserup 
Kasserer: Eva Philip 
 
- Foreninger i byen er blevet orienteret om, at vi måske får brug for deres hjælp, hvis nogle flygtninge 
f.eks.  kunne tænke sig at spille fodbold, gå til gymnastik m.v. - så henvender vi os. 
 
- Lykkens Gave på Fuglevadsvej i Lyngby har åbent 17-19 hver onsdag (her findes bl.a. en “genbrugsbutik” 
med tøj og en masse andre ting, hvor alle flygtninge i Lyngby Taarbæk kan handle). 
 
- Der blev fremført tanker om at mødes med flygtninge omkring et måltid - og det kan f.eks. være på skolen 
i” Havbiologi” eller i Bindesbøll. Det er givende at lave mad sammen, smage hinandens retter og på den 
måde blande kulturer. 
 
- Vi kan søge § 18 midler eller Integrationsrådet - begge dele skulle give muligheder for tilskud til evt. 
arrangementer. 



 
- Vi skal være medlemmer af en forening - og de skal så indhente Børneattester på alle de frivillige, der har 
med børn at gøre.. 
 
- Vi tager fat i Ruth Jensen, som ene kvinde har oprettet Lyngby Guiderne - hun har desuden mange ideer.  
 
- Vi vil opfordre alle til at gå ind på på dette link: Flygtning.dk/frivillig/viden.  Der er en masse god viden og 
inspiration til, hvad det vil sige at være frivillig.  
 
- Det blev foreslået, at man orienterer sig om kommunens “Mentorkorps for flygtninge” - alle flygtninge får 
tilbud om at blive tilknyttet en mentor. 
 
- Endelig blev det foreslået, at vi giver “Børnehaven” et nyt navn. Noget, der signalerer, at dette er et godt 
sted at bo. Ideer modtages. 
 
Til slut kan jeg nævne, at vi den 20. september 2018, kl. 19.30 holder evalueringsmøde for alle. 
 
Mange hilsner  
 
Eva Philip 
På vegne af integrationsgruppen 
 


