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Dagsorden til ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

24. marts 2021 kl. 16.15-18.15 

- Mødet blev afholdt virtuelt på TEAMS 
 

Deltagere: Lene Gjøl, Derya Tamer, Kurt Elsberg, Kasper Lomholdt, Gitte Nikolaisen, Jens Kronborg, Margrethe Bjerre, Emrah 

Tuncer, Ann-Katrine Holm, Kathrine Kjærgaard 

Afbud: Jean Petersen, Mahad Guuleed, Mohammed Hussein, Nilavan Jeyananthan, Abdulmecit Øzil  

 

 

 Punkter  Tid Beslutning 

1 Godkendelse af dagsorden 
 
 

Beslutning 2. min Dagsordenen blev godkendt.  
 

2 Velkommen og mikrofonen rundt 
 

Orientering 20. min Margrethe orienterede om, at foreningslivet er i gang med at 
forberede delvis genåbning i takt med myndighedernes 
anbefalinger 
 
Kurt orienterede om, at han har holdt møde med Jean vedr. at 
skabe muligheder for at tilbyde ekstra danskundervisning til 
borgere, der mangler danskkompetencer, men som har opbrugt 
deres ret til dansk. Kurt vil undersøge, om der kan søges 
puljemidler. Planen er at afdække muligheder og have en plan 
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klar efter sommerferien, og så tage dette op med et politiske 
system efter kommunalvalget.  
 
 
  

3 Opfølgning på deltagelse i SKVULP, v. 
Ann-Katrine 
 

Orientering 10. min Ann-Katrine har været i kontakt med bestyrelsesmedlem i 
SKULP, Sofie Bendixen, og man er interesseret i at 
integrationsrådet kan deltage med en stand på festivalen.  
 
Det forudsætter, at festivalen kan afvikles, hvilket på 
nuværende tidspunkt ikke er afklaret.  
  

4 Fortsætte planlægningen af 
”Vælgermøde 2021” med fokus på 
integration, v. Margrethe, Jean og 
Kasper  

Drøftelse 20. min På integrationsrådsmødet den 8. februar besluttede rådet at 
arrangere et vælgermøde med fokus på integration som optakt til 
kommunalvalget.  
Margrethe, Jean og Kasper har holdt møde for at starte 
forberedelserne op (referat fra dette arbejdsmøde sendes til 
integrationsrådsmedlemmerne). 
Hovedelementerne i et vælgermøde skal være: 
 

➢ Det skal ikke være et traditionelt vælgermøde med politikere 
bænket op bag skriveborde – Det skal være spændende, sjovt 
og relevant. 

➢ Fokus på personlige spørgsmål til politikerne om deres syn på 
lokale integrationsspørgsmål.  

➢ Brug af moderator til at styre mødet igennem. 
➢ Mødet kan holdes på Sidesporet. Der er et forslag om at holde 

mødet i Vangkvarteret, men der kan arrangeres buskørsel fra 
Vangkvarteret til en lokalitet for vælgermødet. 

➢ Få udfordret politikerne 
 
Succeskriteriet er en fyldt sal og en god aften, hvor politikerne er 
blevet udfordret på holdninger til integrationsspørgsmål. 
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Sekretariatet træder ind i arbejdsgruppen og indkalder til næste 
arbejdsmøde.   
       

  

5.  Opfølgning på digitale workshops, v. 
Derya  

Orientering 15. min Derya har modtaget 3-4 henvendelser på sic facebookopslag vedr. 
deltagere til 1-2 digitale workshops.  
 
Integrationsrådet besluttede, at Deryas arbejde lægges ind under 
punkt 4, vælgermøde 2021.  

 
 
 
 

6. Integrationsrådets årsberetning 2020 
 

Beslutning 5. min Integrationsrådets årsberetning 2020 blev godkendt.  

7.  Organisationsændring i Holbæk 
Kommune, v. Christian og Ann-Katrine 

Orientering 10. min Sekretariatet orienterede organisationsændringen i Holbæk 
Kommune, herunder ændringerne på beskæftigelsesområdet og 
integrationsområdet.  
 
 

8.  Nyt plejehjemsbyggeri Drøftelse  15. min Gitte fortalte om det nye plejehjemsbyggeri i Holbæk By, 
Vandtårnsvej, hvor hun deltog i som repræsentant for ældrerådet.  
Der bliver plads til 80 beboere. Ældrerådet har givet input til 
kommunen om nogle justeringer af planerne for byggeriet, 
eksempelvis at minimere lange gange. 
 

 

9. Holbæk Station - Orientering om SSP 
arbejdet, v. Ann-Katrine 
 
 

Drøftelse 10. min Ann-Katrine orienterede om SSP arbejdet ved Holbæk Station.  
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10. Eventuelt Orientering 5 min  
 

 


