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Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 

2. september kl. 19.00-21.00, Kanalstræde 2, mødelokale 1C 

 

Til stede:  

Christel Højvang Kyed, Jean Petersen , Ann-Cherie Thulstrup, Kristine Holm , Hristina Jensen , Irena Kokborg, 

Susanne Lodberg, Christina K. Hansen, Gitte Harbo (referent) 

Øvrige deltagende: Jeanne Wolf, Udviklingskonsulent , Strategi & Udvikling;  Marianne Reinwald, fælles-

skaber; Alle kan bidrage, Gorm Hjelm Andersen, Chef for kerneområdet Alle kan bidrage 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev ændret i forhold til den dagsorden, som blev udsendt 3. september. 

 

Punkt 2a om modtagelse af nye flygtninge udgik, da Hanne Lund fra integrationsteamet ikke kunne 

deltage.  

 

I stedet blev punkt 2a et kort punkt om kommissoriet for integrationsrådet.  

 

Punkt 4, Høring om Holbæk Kommunes Budget, ændret fra et orienteringspunkt til et 

beslutningspunkt. 

 

Dagsordenen blev godkendt med disse ændringer. 

 

2) Indstilling af ny repræsentant for arbejdsmarkedets parter 

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, Hanne Uhlendorf, FOA, udtræder af integrationsrådet. 

FOA indstiller Gitte Damm som ny repræsentant. Gitte Damm har indtil nu været stedfortræder for 

Hanne Uhlendorf. 

 

Integrationsrådet godkendte Gitte Damm som ny repræsentant for arbejdsmarkedets parter og 

opfordrer Gitte til at finde en suppleant, som kan træde til, hvis Gitte har forfald. 

 

3) Borgerbudgettering om integration – opfølgning 

Fælles-skaber Marianne Reinwald deltog i mødet og fortalte blandt andet, at der er 8-9 gode bud 

på banen til borgerbudgettering inden for integration. Selve afstemningsdagen bliver den 27. 

september.  Frist for ansøgning er mandag den 14. september. Hvis man ikke kan være klar til den 

14. skal man kontakte Marianne.  

Efter den 27. må integrationsrådet gerne lave en lille evaluering af forløbet, så det kan komme med 

til den samlede evaluering.  



2 
 

Integrationsrådet drøftede herefter projekter på integrationsområdet i almindelighed. Man 

bemærkede blandt andet, at der ikke er etniske foreninger blandt ansøgningerne, og vurderede, at 

de kan skyldes, at nogle borgere med anden kulturel baggrund ikke er fortrolige med det at ansøge 

om puljemidler.  

Som en konkret ide drøftede integrationsrådet blandt andet muligheden for at give cykler til 

nyankomne flygtninge samt at etablere cykelkurser.  

 

4) Høring om Holbæk Kommunes Budget 

Råd, nævn og bestyrelser i Holbæk Kommune inviteres til at indgive høringssvar til budgettet for 

2016 samt at deltage i borgermøde mandag den 14. september kl. 19-21 i Kuben, Seminarieparken 

2, 4300 Holbæk. 

 

Integrationsrådet besluttede, at integrationsrådet skal være repræsenteret på borgermødet.  

Ann-Cherie, Katrine og Jean aftalte at møde op og opfordrer de øvrige medlemmer af 

integrationsrådet til også at møde op, hvis de kan. 

 

Herefter vil rådet tage beslutning, om udformning af høringssvar. Ann-Cherie er tovholder for 

dette. 

 

5) Integrationsstrategiens spor 2 

I foråret 2015 bistod integrationsrådet Holbæk Kommune i udformningen af integrationsstrategiens 

spor 1, hvor målgruppen er nyankomne flygtninge og deres familier. Med nyankommen forstås 

inden for den 3-årige integrationsperiode.  

I dette efterår skal integrationsstrategiens spor 2 udformes.  

Som introduktion til dette arbejde gennemgik Gitte og Jeanne det planlagte program for 

udarbejdelsen af strategien med fokus på, hvor integrationsrådets bidrag ønskes.  

I den forbindelse besluttede integrationsrådet at holde et ekstra integrationsrådsmøde onsdag den 

4. november 2015.   

Derefter drøftede integrationsrådet administrationens foreløbige udspil om den kommende 

strategi, herunder målgrupper og temaer. 

Afslutningsvist gav integrationsrådet deres bud på, hvad der er de største udfordringer på 

området flygtninge og indvandrere.  

Opsamlingen af dette punkt er vedhæftet dette referat i et særskilt notat, lige som den pp-

præsentation, der lå til grund for gennemgangen også er vedhæftet.  
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6) Eventuelt 

 

Gitte har via en fælles-skaber fået en henvendelse fra et lokalområde, som meget snart skal 

modtage flygtninge. Lokalområdet ønsker, at relevante medarbejdere fra kommunen kommer og 

holder møde/oplæg om dette. Gitte spørger, om integrationsrådet i den forbindelse kunne tænke 

sig at deltage i sådanne møder.  

Gitte aftalte med integrationsrådet, at de får besked i hvert enkelt tilfælde og de enkelte 

medlemmer af rådet kan så vurdere, om de har lyst og mulighed for at deltage i arrangementet.  

 

Ann-Cherie fortalte, at Isefjordskolen har indsamlet en masse tøj og andre ting til syriske flygtninge. 

Den 18. laver skolen en kæmpe basar, hvor alle flygtninge er inviteret. Man kan komme og hente 

det, man har brug for i tidsrummet 14-17 på Isefjordskolen. 

Ann-Katrine, som også sidder i Folkeoplysningsudvalget fortalte, at der fredag den 11. september 

er indvielse af de nye byredskaber, som er placeret ved Jensens Bøfhus.  

Christina H. fortalte, at der 7. september er der God Dialog omkring flygtninge kl. 19.oo – 21.00 på 

Holbæk Teater. Christina opfordrer alle til at møde op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


