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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

3. juni 2019 kl. 17.00-19.00 

Jernbanevej 6, Mødelokale 1.38 

 

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

 

     

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning 1 Godkendt 

2 Nyt fra sekretariatet  
 

- Præsentation af nye 
integrationsrådsmedlemmer 
 

 10 min Abdulmecit (Abdul) præsenterede sig selv. Abdul er 42 år. Han 

arbejder som anlægsgartner og ejendomsservicetekniker.  

Han driver også en lille enkeltmandsvirksomhed, ghs4300.dk. Abdul er 

ydermere domsmand ved retten i Holbæk. 

 
Abdul forventes at indtræde i rådet som repræsentant for etniske 
minoritetsgrupper ved Tyrkisk Islamisk Kulturforening, efter at 
Erdogan Aslan har valgt at udtræde af rådet. Sekretariatet 

http://ghs4300.dk/
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orienterede om, at man er ved at forberede sagen vedr. Abdul’s 
indtræden i Integrationsrådet til Kommunalbestyrelsesmøde d. 
19 juni. 

3 Evaluering af Integrationsdagen på 
Elværket d. 6 april 2019  
 

- Udarbejdelse af liste med do´s 
and dont´s til kommende 
integrationsarrangementer 

 

Drøftelse  30 
minutter 

Integrationsrådets evaluering af Integrationsdagen på Elværket 
den 6. april 2019 i hovedtræk: 
 
Deltagere 

- Der var 148 tilmeldte. Ca. 100 fremmødte, hvilket 
Integrationsrådet finder tilfredsstillende.  
 

- På trods af en ihærdig indsats fra arbejdsgruppen for at få 
kommunikeret Integrationsdagen ud til borgere i Holbæk 
Kommune, kan der ved kommende arrangementer 
tænkes i, hvordan vi får flere etniske minoritetsborgere til 
at deltage, eks. ved at gøre mere for at få foreningerne 
involveret i aktiviteterne og planlægningen.  
 

- Man kan overveje, om det er nødvendigt med tilmelding, 
men i stedet for gøre det til et åbent arrangement  

 
Indhold 

- God balance mellem fagligt og socialt indhold 
- Man kan overveje, om arrangementet kan forkortes, idet 

nogle af deltagerne forlod arrangementet allerede inden 
det musikalske indslag ved frokosttid. 

- Er det hensigtsmæssigt at holde arrangementet på en 
lørdag i forhold til at få tilmeldinger? 

- Godt at have en mand på lyd og lys – Det er godt givet ud.  
 
Integrationsprisen 

- De nominerede kandidater bør nævnes ved 
prisuddelingen 
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- Husk taletid til vinderen 
- Være mere skarp i motiveringen af vinderen, herunder 

research på kandidater til prisen 
  

4 Opfølgning på 
Kommunalbestyrelsesmøde d. 10 april 
 

- Hvordan tænker 
Integrationsrådet sit fremtidige  
arbejde i lyset af punkt 119 på 
på KB-møde d. 10 april 

- Strategi   
 

Drøftelse 1 time Integrationsrådet drøftede pkt. 119 på KB-møde den 10. april, 
hvor Integrationsrådets årsrapport blev godkendt af 
Kommunalbestyrelsen. 
 
Åbent brev 
På baggrund af bemærkninger fra Dansk Folkeparti og 
Enhedslisten om rådets virke samt årsberetningen besluttede 
Integrationsrådet følgende: 
 

- Integrationsrådet vil arbejde på at komme med på 
Kommunalbestyrelsens temamøder, eksempelvis i 
forbindelse med næste års fremlæggelse af årsberetning. 
 

- Som svar til politikerne vil Integrationsrådet formulere et 
åbent brev vedr. årsberetningen. Brevet stiles til 
Kommunalbestyrelsen og vil blive sendt til Nordvest Nyt 
som læserbrev. Fokus i brevet skal blandt andet ligge på 
rådets rolle, ghettoudspil.  

  
- Medlemmer af Integrationsrådet opfordres til at sætte 

spørgsmål og drøftelse af politiske sager på rådets 
dagsorden.        
  

I øvrigt 
Integrationsrådet er blevet lovet en opsamling fra alle 
kerneområderne med en status på arbejdet med 
Integrationsstrategien og opfølgning på målene i 
Integrationsstrategien. Sekretariatet følger op på dette.   
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5 Eventuelt Orientering 10 min Rådet for etniske minoriteter (REM) 
Jean blev valgt som ny repræsentant til repræsentantskabet til 
REM. 
SIRI har udskudt repræsentantskabsmødet d. 21 september i 
forbindelse med etableringen af det nye råd.  
 
Ældre learning 
Gitte Nicholaisen fortalte om et projekt ”ældre learning”, der er 
etableret af to unge mænd. Ideen i projektet er, at eksempelvis 
tyrkiske ældre kan få besøg af børn/unge og lære dem at tale 
tyrkisk, hvorved den ældre undgår ensomhed og børnene/den 
unge får styrket de tværfaglige sprogkompetencer.   
 
 

 


