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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 20. april 2016
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Afbud
Afbud
Ikke mødt
Mødt
Mødt
Mødt
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

Bibi Mundbjerg deltog under punkt 4.

Repræsentanter for forvaltningen:

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra I-rådsmøde d. 16/3.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Valgt blev Betina N.
4. Oplæg om §18 midler, hvem kan søge og hvad skal midlerne gå til v/Formand for
Frivillighedsrådet, Bibi Mundbjerg. Herefter tid til spørgsmål.
Bibi fortalte, at der er afsat kr. 1,4 mill. til puljen til frivilligt socialt arbejde i Holstebro
Kommune om året. Der er 2 runder, hvor 1. runde er hovedrunde (ansøgningsfrist
1/10) og der de fleste foreninger søger midler. 2. runde er med ansøgningsfrist
d.1/5). Frivillighedsrådet er dem der behandler ansøgningerne, og består af 4
politikere og 6 frivillige fra foreningerne. Frivilligt socialt arbejde er noget man gør for
andre minus venner, familie og slægt.
Puljens midler går til initiativer, der er lokale og rettet mod svage grupper, der har
fysiske og psykiske forhindringer i selv at komme af sted til aktiviteter. Der lægges vægt
på hjælp til selvhjælp, forebyggelse og oplysning, lindring og omsorg og undervisning af
frivillige.
Fælles ansøgning fra foreninger der går sammen om aktiviteter er velkommen.
Bibi blev spurgt om hun vil komme og give et oplæg til de etniske foreninger forud for
1. runde 2017, hvilket hun gerne vil.
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5. Opfølgning på aftaler om dialog med de etniske foreninger: Somalisk, Kurdisk og
Tamilsk Foreninger.
Somalisk Forening giver besked på mandag hvornår de kan besøges. Måske allerede
d. 26/4 kl. 17.
Tamilsk Forening kan 26/4 kl. 16 i Kultur & Frivillighuset.
Seymnd spørger Kurdisk Forening om de vil mødes med Rådet, og i så fald hvornår.
6. Nyt om Social kontrol.
Integrationsrådet vil stå for et arrangement om Social kontrol d. 20/5 kl. 14-18, med
oplæg fra LOKK og den somaliske psykolog, Basim Osman.
Der spørges om det kan afholdes i Trivselshuset. Der sendes invitation ud til
Bydelsmødre og lokalområderne der arbejder med flygtninge og indvandrere, alle
er velkommen til at deltage sammen med Integrationsrådets medlemmer.
Ved sidste møde, fortalte Kurt om et kursus for kommunens ansatte om Social kontrol,
hvor han har booket 8 pladser til Integrationsrådets medlemmer.
Det afholdes d. 30/5 og 31/5 fra 9.00-15.30 begge dage. Rådet har ikke fået nogen
invitation, selvom den er sendt rundt til andre der skal deltage. Tiahes vil undersøge
dette hos Jonna Rud.
7. Næste mødedato.
Integrationsrådes arrangement om Social kontrol: Fredag d. 20/5 kl. 14-18 (opslag
følger).
Kommunens kursus om Social kontrol: Mandag d. 30/5 og tirsdag d. 31/5
kl. 9.00 - 15.30 (opslag følger).
Næste ordinære mødedato er: Onsdag d. 15/6 kl. 16-18.
8. Evt.
Der er kommet en mail fra Taner Dogan, som skal til at læse videre i Ålborg, og derfor
ikke længere har tid/mulighed for at være med i Integrationsrådet.
Tiahes vil undersøge muligheden for at få en somalier til at ansøge om at blive
Integrationsrådsmedlem, da den gruppe mangler i Rådet.
Det blev besluttet først at tage et nyt foto af Rådets medlemmer, når det nye medlem
og repræsentant fra forvaltningen er startet.
Vagtplan i Trivselshuset blev revideret.

