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Referat af møde i Holbæk Integrationsråd (IR), 9. marts 2016 kl. 19.00-21.15 

Somalisk Dansk forening, Rosen 5, 4300 Holbæk 

Til stede: medlemmer af Somalisk Dansk Forening.  

Fra Integrationsrådet: Mahad, Christel, Susanne, Ann-Katrine, Hristina, Irena, Ann-Cherie, Jean,  

Fra administrationen: Jette Kristoffersen, Marianne Reinwald (referent), Gitte Harbo (referent) 

1. Integrationsrådet mødte medlemmer af Somalisk Dansk Forening til dialog.  

Mahad bød velkommen og gav en kort introduktion til foreningen og dens aktiviteter. 

Der er knap 400 medlemmer. Foreningen er dagligt åben for alle fra 10 morgen til 10 aften. De laver 

arrangementer både i og udenfor foreningens lokaler, som Eid-fest, foredrag, temaaftener, 

samarbejdsmøder med skoler, fredagsbøn.  

 

Herefter var der en god dialog mellem foreningens medlemmer og IR. Om hvad der er god 

integration, om at komme i beskæftigelse, lære dansk, om skole og uddannelse, m.v. 

 

 

Resten af mødet afholdtes uden deltagelse af gæster: 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

 

3. Orientering fra formanden 

 Ann-Cherie takkede Gitte Harbo for indsatsen som sekretær for Integrationsrådet. Gitte 

stopper som sekretær, da opgaven overgår til Integrationsafdelingen.  

 Velkommen til Marianne Reinwald, ny sekretær for Integrationsrådet. 

 Ann-Cherie har modtaget en henvendelse fra en gruppe af RUC-studerende, som gerne vil 

overvære et møde, de deltager på Integrationsrådets møde den 20.4.16.  

 Status på drøftelse af sociale viceværter på sidste møde. IR foreslog model 2, som er den 

store model med 5 sociale viceværter. To fagudvalg og økonomiudvalget har også peget på 

model nr. 2 . Nu forestår godkendelse i byrådet. 

 

 

4. Forslag til integrationsrådsarrangement 

v. Christel og Ann-Katrine 

Forslag om et arrangement, som omfatter både fakta og følelser: Et oplæg med fakta og aktuel 

overordnet lovgivning, og teatergruppen Contact som skal sætte ansigter på og minde os om, at det 

er mennesker, det handler om. 

Det vil være muligt at involvere Kulturkasernen, benytte lokaler dér.  

 

IR drøftede målgruppen, der var ønske om et arrangement for den brede befolkningsgruppe. 

Markedsføring er en stor og vigtig opgave.  

Omfang og tid: Et aftenarrangement.  
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IR besluttede at sige ja til arrangementet 

Det finder sted i august/september 2016, den konkrete dato lægges ud til beslutning i 

arbejdsgruppen 

Arbejdsgruppe: Mahad, Christel, Ann-Katrine.  

Budgetrammen på 20.000 blev godkendt 

  

5. Drøftelse kommende arrangement, eventuelt et integrationsseminar 

Hristina fortalte om Odsherreds Kommunes mangfoldighedskonference. 

Der var ønske om at udvikle videre på idéer til et kommende arrangement i Holbæk. 

 

IR besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe som skal ideudvikle til et arrangement der kan afholdes i 

starten af 2017 

Arbejdsgruppen: Mahad, Susanne, Hristina, Elena, 

Et forslag skal ligge klar til IR´s  junimøde. 

 

 

6. Opfølgning på øvrige aktiviteter 

 

 Temaaften om radikalisering med en oplægsholder. IR tager ikke aktuelt fat på denne 

opgave. Arbejdsgruppen om kommende aktiviteter kan vælge at bruge det, hvis de vil. 

 Rådet ønsker at besøge cafe Habibi i Jyderup – Hristina har talt med dem, og vil kontakte 

dem igen for at få mødet lagt på en aften, hvor der i forvejen er aftalt rådsmøde.  

 Rådet ønsker at besøge Tyrkisk Islamisk kulturforening. Ann-Cherie drøfter dato med 

Erdogan. Der var ønske om god tid til debat med foreningens medlemmer.    

 Rådet ønsker på et møde at få oplæg om den helt konkrete modtagelses/integrationsproces 

i Holbæk Kommune. Gerne på mødet den 20. april. Marianne og Jette undersøger. 

IR besluttede at man som udgangspunkt lægger besøg i foreninger mv. i sammenhæng med 

ordinære møder.  

Kommende mødestruktur: Der sigtes mod at rådet hver anden gang er ude til dialogmøde med 

forlænget mødetid, hver anden gang ”hjemme” til et møde på to timer. Det skal tilstræbes at 

skabe plads på dagsordenen til efterfølgende opsamling på dialogmøder. 

 

7. Opfølgning på møde med udvalget ”Læring og trivsel” 

 

IR besluttede, at der altid skal holdes et formøde før møder med politiske udvalg og lignende. Dette 

for at afstemme og forberede. 

 

 

8. Eventuelt 

 

 Et nyt hold bydelsmødre er uddannet, Ann-Katrine deltog i arrangement.  

Rådet modtager gerne information om lignende arrangementer og aktiviteter.  
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 Ann-Katrine repræsenterer IR i Folkeoplysningsudvalget. På sidste møde blev der talt om 

senioridræt, med oplæg fra DAI Senioridræt. Det er besluttet, at der skal være et 

integrationsforløb i forbindelse med puljen 60+, for at få danskere med anden etnisk 

baggrund ud i nogle nye aktiviteter. Om muligt deltager Jean også i møder om dette projekt. 

 Forslag om at sende en pressemeddelelse ud, når IR har haft en aktivitet. Mahad skriver et 

udkast til en pressemeddelelse. (denne er efterfølgende sendt til Nordvestnyt) 

 Tirsdag den 12. april kl. 14-16 holdes velkomstmøde for nye flygtninge. Holbæk Kommune 

arrangerer. Integrationsrådet er inviteret, også til at holde et kort indslag om rådet. 

Marianne hører gerne fra IR, hvis man har ideer til nogen som kan komme og synge eller 

spille.  

 Camilla Wikke fra strategi og udvikling holder den 26. maj et fælles arrangement om det 

udbytterige samarbejde mellem råd, nævn og kommune. Rådet inviteres, og der eftersøges 

også deltagere til en forberedelsesgruppe. 

 Spørgsmål til IRs medlemmer om nogle kunne være interesseret i at være midlertidig 

forældremyndighedsindehaver – eller kender man nogen?  Marianne sender materiale ud til 

nærmere orientering. 

 

Kommende møder i Integrationsrådet i 2016: 

 Onsdag den 20. april 

 Onsdag den 22. juni (ramadan) 

 Tirsdag den 16. august 

 Onsdag den 14. september 

 Onsdag den 2. november 

 Onsdag den 7. december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


