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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

19. august 2019 kl. 17.00-19.00 

Mødelokale 1.38  

Til stede: Ann-Cherie Thulstrup (formand), Derya Tamer, Kristine Andersen, Ann-Katrine Holm (næstformand), Gitte 
Nikolaisen, Jean Pedersen, Jens Kronborg, Kasper Lomholdt, Abdulmecit Øzil. Desuden deltog Abdi Bashi. Fra 
sekretariatet Christian Arent (sekretær og referent). 
 
Afbud: Mahad Mire Guleed, Margrethe Bjerre, Gitte Damm, Mohamed Hussein, Jevananthaan Thirunavakkarasu, 

Emrah Tuncer.   
     

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning  Dagsorden blev godkendt. 
 
Ann-Cherie indledte mødet med en orientering om, at hun har 
besluttet at udtræde af integrationsrådet grundet prioritering 
mellem job, uddannelse og privatliv. 
Ann-Cherie er valgt til Integrationsrådet som repræsentant for 
den folkeskole i kommunen, som har flest flerkulturelle elever.  
Når skolebestyrelsen har fundet et nyt medlem til 
Integrationsrådet, skal der efter Integrationsrådets 
forretningsordenen §3, stk 4, afholdes formandsvalg.  
Ann-Cherie vil fortsætte som formand, indtil der er fundet et nyt 
medlem, som kan indtræde i rådet.    
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2 Kontakt til Integrationsnetværket i 
Holbæk, v. Kristine Andersen  
 
 

Orientering  Kristine orienterede om, at hun har været i dialog med et 
integrationsnetværk i Holbæk, der d. 5. oktober 2019 arrangerer 
”Holbæk i farver”. Der er koordinerings- og planlægningsmøde i 
arbejdsgruppen tirsdag d. 27 august Kl. 18.00 til 20.00 på 3F, 
Spånnebæk i Holbæk.  
  
Sekretariatet sørger for, at mailen fra Integrationsnetværket 
tilgår alle rådets medlemmer.  
 

3 Integrationsdagen i 2020 
De første overvejelser v. Ann-Cherie 
 

Drøftelse 
og 
beslutning 

 Integrationsrådet tog hul på de første drøftelser vedrørende 
planlægning af Integrationsarrangement i 2020.  
Rådet diskuterede følgende: 
 
Forskellige mulige temaer  

a) Musik og mad fra forskellige kulturer 
b) Fokus på de målgrupper Integrationsrådet har besluttet at 

have fokus på.  
c) Ungdomskultur 
d) Inddragelse af foreningslivet 
e) Udgangspunkt i de målgrupper og interesser, som 

rådsmedlemmerne hver især repræsenterer 
f) Integrationsindsatser i Holbæk Kommune (f.eks. rettet 

mod unge, ældre, børn osv.) 
g) Ishøj Medborgercenter – En model til inspiration 

 
Involvering 
Rådet drøftede, hvordan man får involveret holbækkerne i 
integrationsrådsdagen? Et forslag var at besøge og involvere 
Ladegårdsparken og Vangkvarteret for at få inspiration til 
relevante formål (og indhold).  
 
Lokation  
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Et forslag var, at Integrationsdagen skal holdes i sportsbyen. 
 
Integrationsdagen kan også holdes der, hvor de etniske grupper 
bor. Derfor skal der tages kontakt til Ladegårdsparken og 
Vangkvarteret for at få involveret kvartererne i afviklingen af 
arrangementet. Ann Katrine kontakter projektmedarbejderne Lis 
og Louise fra Vangkvarteret/Ladegårdsparken.  Lis og Louise 
inviteres også med på et integrationsrådsmøde for at fortælle om 
den samlede helhedsplan for områderne.  
 
Beslutning  
Samlet set nåede rådet frem til en overskrift vedr. ”Mennesker 
der mødes” med afsæt i forskellige integrationsindsatser i 
Holbæk Kommune, der bringer mennesker sammen.  
 
Integrationsrådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe 
bestående af Kristine, Kasper, Ann Katrine og Jean, som arbejder 
videre med at konkretiserer rådets input til et forslag til en 
Integrationsdag, særligt med involvering af Ladegårdsparken og 
Vangkvarteret. Sekretariatet sørger for at indkalde til de første 
arbejdsmøder.  
 

4 Eventuelt Orientering  Sekretariatet gensender Integrationsrådets forretningsorden og 
kommissorium til rådet, da der er kommet nye medlemmer til.  
 
Sekretariatet orienterede om den kommende høringsproces i 
forbindelse med budget 2020. Der er sendt en invitationsmail 
rundt til rådets medlemmer.     
 
Fokus på ældre (Gitte N) og e-learnin. Gitte vil gerne starte et 
projekt op, hvilket sættes på dagsorden til næste møde.  
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