Egedal Flygtningenetværk – generalforsamling den 3 sept. 2020
Beretning for 2019.

Arrangementer.
I løbet af året blev der afholdt flere forskellige arrangementer.
Der har været foredrag på arabisk og dansk om børns udvikling og opdragelse m.m.
Om sommeren var der 2 store ture. Det var busture til Bon Bon land og Kronborg. Der var omkring
100 deltagere på hver tur. Stort arbejde at arrangere disse ture.
Sidst på året var der tilbud fra Baltoppen om gratis billetter til en teaterforestilling. I november
blev der arrangeret teatertur til Slangerup. Det var til forestillingen Et juleeventyr af Charles
Dickens.

Faste aktiviteter.
Der har været samtalecafe en gang ugentlig med svingende og nedadgående fremmøde.
Kvindegruppen har mødtes 9 gange i årets løb.
Der er fortsat en aktiv tøjgruppe som forestå modtagelse, sortering og uddeling af tøj, og
babyudstyr.
Vi har en havegruppe ved den gamle Sandbjergskole. I marts 2020 fik vi lavet en brugsaftale med
Egedal kommune. Brugsretten kan kun opsiges ved udgangen af et kalenderår.

Øvrige aktiviteter.
I løbet af året er der afholdt 4 medlemsmøder, som primært har fungeret som formøde til
møderne med kommunen. På disse møder er vi blevet orienteret om omstrukturering i
kommunen, som følge af at kommunen modtager få nye flygtninge. Flygtningeområdet er kommet
under Jobcentret. Integrationsydelsen er reduceret, og flygtningene har ikke længere fortrinsret til
en permanent bolig.
Fortsat medlemmer der er kontaktperson for herboende flygtninge.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af 2019. Den valgte formand Lone Brüsch valgte
at udtræde af bestyrelsen sept. 2019 og blev afløst af næstformanden Elsa Kristiansen.
Birgit og Elsa deltog i slutning af året i et kursus i DfH om organisationsudvikling i bestyrelser.

Det nye år 2020
Inden coronaen satte foreningens arbejde på pause , var bestyrelsen i gang med at planlægge
aktiviteterne for 2020 og generalforsamlingen. Vi nåede dog i feb. at afholde et foredrag på
arabisk og dansk om børns udvikling og opdragelse.

