Beretning for 2020 for Egedal Flygtningenetværk.
I 2020 havde vi søgt om §18-midler og fået 42.500,- kr. Desværre måtte vi lukke stort set alt ned på grund af Corona
og kunne derfor ikke komme til at bruge pengene på de planlagte arrangementer. Dette vil fremgå af regnskabet.
Generalforsamlingen for 2019, som skulle have været afholdt i marts 2020 måtte udsættes til den 3. september og
bestyrelsen fortsatte indtil denne dato. Derefter bestod bestyrelsen af formand Birgitte Knak-Nielsen, næstformand
Trine Kort Lauridsen, kasserer og suppleant Kirstin Laursen, bestyrelsesmedlemmer Birgit Krogh Andersen, Tommy
von Pein, Ali Rashid og Souad Taha.
I starten af 2020 nåede vi lige at gennemføre et foredrag på arabisk og dansk om børns udvikling og opdragelse.
Så længe bibliotekerne var åbne kunne enkelte frivillige mødes med flygtninge og hjælpe med at lære dansk, men
senere sendte Dansk Flygtningehjælp besked ud til os om at lukke helt ned. Der er dog enkelte frivillige, der fortsat
hjælper med sprogtræning m.v. via telefon. Dette sker typisk, hvis parterne allerede kender hinanden.
Vi har fortsat en gruppe flittige havebrugere ved haverne ved den gamle Sandbjergskole. De dyrker mange eksotiske
afgrøder, mens familierne hygger sig. Stedet er også velegnet som udendørs mødested for andre end havebrugerne.
Bestyrelsen overvejer at lave arrangementer der.
I slutningen af året gennemførte vi i bestyrelsen et julearrangement for børnefamilier. Vi sendte besked ud om, at
”julemanden” ville komme rundt med gaver og godter til børnene. Desuden ingredienser til forskelligt juleslik og
materialer til at lave julepynt med. Vi kom rundt til 17 familier, som havde tilmeldt sig og blev taget godt i mod.
Børnene afleverede tegninger, som så blev lagt på Facebook. Alt foregik med mundbind og håndsprit.
Bestyrelsen har i årets løb holdt 2 bestyrelsesmøder før nedlukningen og 1 i september – alle 3 fysiske – samt 1
virtuelt i november. Vi er fortsat med at holde virtuelle møder i 2021.
Vi har lavet et forslag til en ny samarbejdsaftale med Egedal kommune efter input fra regionskonsulent i Dansk
Flygtningehjælp Lise Hauge. Den er sendt til kommunen og vi venter på tilbagemelding.
Bestyrelsen har også ryddet op på hjemmesiden, så det nu kun er ganske få ting, der skal rettes løbende som f.eks.
skemaer og oversigt over bestyrelsen. De faste aftaler, vi har med kommunen og Dansk Flygtningehjælp, vil også ligge
på hjemmesiden.
Vi har fået lavet en ny folder med hjælp fra Dansk Flygtningehjælp, frivilligafdelingen.
Bestyrelsen har arbejdet en del med at få styr på medlemslisten i Frivilligbasen. Vi er i øjeblikket 66 medlemmer.
Fremtiden: Vi håber på, at vi kan begynde at åbne op for vores aktiviteter meget snart i løbet af 2021. Vi vil forsøge at
gennemføre nogle af de ting, som vi havde planlagt i 2020. Men vi tror ikke vi kan nå at gennemføre 2 store ture. Vi vil
se tiden an og se, om vi kan lave mindre ture og andre udendørs arrangementer. I slutningen af året vil vi lave et
julearrangement. Vi vil fortsat have en kvindegruppe og som noget nyt nu også en mandegruppe. Der er også afsat
penge til forskellige workshops. Ligeledes vil det stadig være muligt for de frivillige at få dækket
transportomkostninger i forbindelse med deres frivillige arbejde og det vil også være muligt at lave småture for
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kontaktpersoner og de flygtningefamilier, de har kontakt til. Der er afsat penge til lektiehjælp, tøjgruppe og
havegruppen. Administrationsomkostninger dækkes ikke af §18-midler. Dem må vi betale med vores
kontingentmidler.
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