Beretning for 2021 for Egedal Flygtningenetværk.
I 2021 havde vi søgt om §18-midler og fået 55.700,- 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 2020, som skulle have været afholdt i marts 2021 måtte udsættes til den 30. august 2021 og
den gamle bestyrelse 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 Pein, Ali Rashid og Souad Taha samt suppleant Elna Carlsen.
Haverne ved den gamle Sandbjergskole fungerer stadig. Desværre har der været noget hærværk på stedet. Der er 10
brugere af haverne, de fleste fra Nepal samt en enkelt fra Congo.
Den 9. oktober havde vi et arrangement for kvinder. Det handlede om skam i forbindelse med skilsmisse. Det foregik
meget på arabisk, men da vi var 2 til stede, der ikke forstod det sprog, fik vi gennemført foredraget på dansk også.
I slutningen af året havde bestyrelsen planlagt et corona-venligt julearrangement, som vi så måtte ændre til, at vi blot
delte poser med mad og gaver ud ved 3 checkpunkter. Det blev en lidt tam julefest for at sige mildt. Vi havde virkelig
regnet med, at nu kunne vi holde fest og havde slet ikke planlagt noget som året før, hvor vi ganske vist også var
berørt af corona, men hvor vi fandt på nogle hyggelige alternativer.
Bestyrelsen har siden september 2021 holdt 2 bestyrelsesmøder i efteråret og 2 i 2022.
I hele 2021 har vi ikke haft dialogmøder med kommunens integrationssagsbehandlere. Her i marts 2022 er vi kommet
i gang igen.
Vi har i flere år haft en tøjgruppe på Stenløse Kulturhus. Den fungerede rigtig godt. Men i forbindelse med renovering
af Kulturhuset fik gruppen tildelt dårligere vilkår og gruppen valgte at lukke.
Vi har også haft en samtalecafe på Biblioteket i Stenløse. Denne lukkede også, dels på grund af corona, dels fordi
fremmødet var meget lille.
Vi er i øjeblikket omkring 60 medlemmer.
Fremtiden: Vi har igen for 2022 søgt om penge fra §18-midlerne. Vi fik, hvad vi søgte om, nemlig 58.000,- kr.
Bestyrelsen har lagt en plan for større arrangementer i 2022. Der vil blive 2 workshops/foredrag her i foråret. Der vil
blive en bustur til Nyvang i begyndelsen af juli, en sensommerfest i slutningen af september, en kvindetur til
København i september samt en julefest i december. Som det fremgår af programmet i aften, vil bestyrelsen gerne
høre medlemmernes tilbagemeldinger angående kvindegruppe, mandegruppe og lektiehjælp. Vi vil gerne starte disse
grupper igen. 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 kontaktpersoner og de flygtningefamilier,
de har kontakt til. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tage del i vores arrangementer. Vi kan altid bruge en
hjælpende hånd. Den første marts kommer der 8 personer fra Afghanistan til kommunen. Bestyrelsen håber også her
på medlemmernes opbakning.
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