18.03.16

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 16. marts 2016
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Ikke mødt
Afbud
Afbud
Mødt
Mødt
Afbud
Mødt

Medlemmer:
Natali K. Brodersen
Josaph Francis Ragunathan
Betina Afif Issa Nielsen
Payman Al Kole
Taner Dogan
Golaley Karimi
Bettina Klara Uhrbrand
Seyamnd Sino
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Richardt Møller (O)
Mette Marie Thomsen (V)

Mødt

Repræsentanter for forvaltningen:
Kurt B. Hansen, Integrationskoordinator, Arbejdsmarked

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra I-rådsmøde d. 20/1-16.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Betina N. var ordstyrer.
4. Velkommen til nyt medlem, Seymnd Sino.
Seymnd blev budt velkommen, dejligt med så ungt et medlem i Rådet!
5. Opfølgning på Dialogmøde med de etniske foreninger d. 25/2 i Trivselshuset.
Til Dialogmødet var der mødt 13 personer op fra 9 forskellige etniske foreninger, hvilket
var meget positivt. Efter en præsentation af Integrationsrådets medlemmer og hver
forening, blev der spurgt om hvilke udfordringer foreningerne møder i hverdagen.
Svarene var anderledes end forventet. Nogle forstod ikke ret godt dansk, en hel del af
dem mangler penge i deres foreninger og de fleste mangler ressourcer i dagligdagen til
at hjælpe andre end deres egne medlemmer.
Vedr. oprydning m.v. efter Dialogmødet: Betina henstillede til at der skal være en bedre
indstilling blandt Integrationsrådets medlemmer til at hjælpe til med de praktiske ting,
når der er arrangementer i fremtiden! Desuden skal tidsplanen overholdes, mødet
sluttede en del før tid.
Hvordan arbejder vi videre?
Det blev besluttet, at snakke med 3 af de fremmødte foreninger, enkeltvis.
Der tages kontakt af Tiahes og Josaph og foreningen besøges, hvor de holder til, af 3-4
Integrationsrådsmedlemmer.
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Der skal lægges vægt på foreninger, der kan hjælpe kommunen med
integrationsindsatsen, fremme integrationen og være rollemodeller for de nye flygtninge
i Holstebro.
De 3 foreninger, hvor der aftales besøg i april måned, er:
Somalisk Kulturforening, Kurdisk Dansk Venskabsforening (Syrien) og Tamilsk Dansk
Venskabsforening.
Erfaringer fra de 3 første besøg, evalueres hvis muligt, på næste møde.
De 4 øvrige foreninger, der udvælges til senere besøg, er: Arabisk Dansk
Venskabsforening, Kurdisk Irakisk Forening, African Umoja og UA-DK (Ukraine).
Herunder forslag om at invitere formand for Frivillighedsrådet, Bibi Mundbjerg
til næste integrationsrådsmøde vedr. §18 midler.
Da flere af foreningerne fortalte til Dialogmødet at de mangler penge, besluttede Rådet,
at invitere formand for Frivillighedsrådet, Bibi Mundbjerg til næste møde, for at høre
nærmere om midler fra §18.
Alice sender forslag til hende om de 2 datoer: Onsdag d. 20/4 eller onsdag d. 27/4.
6. Forberede Temamøde om Social kontrol.
I maj måned afholdes et infomøde af LOK, for kommunes ansatte, om Social kontrol.
Her har Kurt booket 8 pladser til Integrationsrådets medlemmer.
Nærmere information sendes ud til alle, når dato og tid forelægger.
7. Næste mødedato.
Alice sender datoen, når hun har hørt fra Bibi Mundbjerg om d. 20/4 eller 27/4.
8. Evt.
Intet.
9. Afsked med Kurt.
Det var Kurts sidste integrationsrådsmøde, da han går på pension d. 27/5.
Kurt fik en gave som tak for den kæmpe store indsats han har ydet igennem årene med
3 forskellige Integrationsråd. Rådet ønsker et rigtig godt otium til Kurt!
Kurt takkede for gaven og samarbejdet og inviterede til afskedsreception i Trivselshuset
d. 27/5 kl. 13-15.

