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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 15. juni 2016
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Ikke mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Ikke mødt
Mødt
Mødt
Mødt

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

Mødt

Repræsentanter for forvaltningen:
Bo Henriksen, Integrationskoordinator, Arbejdsmarked

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

1. Godkendelse af dagsorden.
Velkommen til Bo, der indtræder i Rådet som observatør fra Arbejdsmarked. Der var
en kort præsentation af Rådets medlemmer.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra I-rådsmøde d. 20/4.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Payman blev valgt til ordstyrer.
4. Evaluering af Temadag om Social Kontrol d. 20/5 i Trivselshuset.
Rigtig godt arrangement, med deltagelse af 38 personer repræsenterende Dansk
Flygtningehjælps Frivilliggruppe, Ungdommens Røde Kors, Somalisk
Kvindeoplysningsnetværk, Bydelsmødre, Kultur & Frivillighuset, Rolf Krake Skolen og
Integrationsrådet.
Basim Osman og Susanne Fabricius var rigtig gode til at levere budskabet og
supplere hinanden, og der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
Noget tilsvarende, der tilbydes almene borgere, evt. på skoler for
forældre, lærere mv. for at udbrede kendskabet til social kontrol, blev drøftet.
4 af Integrationsrådets medlemmer deltog ugen efter i et kursusforløb for kommunens
ansatte, over 2 dage med samme tema, i Musikteatret. Slides vedhæftes referatet fra
dette kursus (bilag).
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5. Opfølgning på aftaler om dialog med de etniske foreninger: Somalisk, Kurdisk og
Tamilsk Foreninger.
Møde afholdt med Tamilsk Dansk Venskabsforening (referat var vedhæftet
dagsordnen). Foreløbig ingen tilbagemelding fra Somalisk Forening, Tiahes forsøger
igen, og hun foreslår at der kommer en somalisk mand fra Århus, der har tilbudt at
hjælpe til med motivationen af den somaliske gruppe, også med hensyn til en plads i
Rådet.
Kurdisk Forening: her afventes svar fra Seymnd om et møde.
Holstebro Tamilsk Dansk Venskabsforening og Det Tamilske Samordningsudvalg,
ønsker ikke et møde. Tiahes spørger de øvrige tamilske foreninger.
6. Information fra REM (Rådet for Etniske Minoriteter) v/Tiahes.
Tiahes orienterede om møde i REM med Inger Støjbjerg, der ønsker støtte og hjælp fra
Integrationsrådene i Danmark og de etniske foreninger, med de nyankomne
flygtninge. Hvad der konkret skal ske, kommer der mere info om fra REM.
REM har afholdt repræsentantskabsmøde d. 28. maj i København. Referat fra mødet
vedhæftes referatet til orientering (bilag).
7. Næste mødedato, planlægning af fremtidige aktiviteter og vagtplan i
Trivselshuset.
Næste møde er onsdag d. 17. august kl. 16-18.
Vagtplan for august til december, udarbejdes af Betina N.
Aktiviteter:
 Info-aften i Trivselshuset for foreninger om §18, med oplæg fra Formand for
Frivillighedsrådet Bibi Mundbjerg. Alice undersøger om det kan blive enten
d. 23/8 eller 30/8.


Deltagelse med i Kvarterfestival ved Trivselshuset d. 3/9, med en stand.



Kultur udstilling med gamle ting, symboler, traditioner, dans, musik og mad fra
forskellige lande. De etniske Foreninger spørges om de vil være med.
Tiahes undersøger hvor det kan være, og spørger kommunen om økonomi til
arrangementet.

8. Evt.
Betina N. vil kigge på Rådets facebook gruppe, så der kan komme gang i den.
Der blev taget et nyt foto af Rådet til hjemmesiden (vedhæftet).

