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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 26. oktober 2016
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Afbud
Afbud
Mødt
Ikke mødt
Mødt
Afbud
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.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra I-rådsmøde d. 17. august.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Valgt blev Betina N.
4. Evaluering af arrangement om §18 midler med oplæg fra formand for
Frivillighedsrådet, Bibi Mundbjerg, d. 30. august i Trivselshuset.
Der var et rigtig flot fremmøde på 40 personer fra 19 forskellige foreninger, 5 af
dem var etniske foreninger. Der var først et oplæg fra Bibi Mundbjerg og bagefter
var der tid til spørgsmål. Alt i alt et meget vellykket arrangement af oplysende karakter.
5. Evaluering af deltagelse i Kvarterfestival med info-stand d. 3. september ved
Trivselshuset.
Der var enighed om at bruge ressourcer på noget andet end info-stand på
Kvarterfestival, da der reelt ikke er nogen henvendelser til Integrationsrådet sådan en
dag. Folk kommer for at opleve basaren og være med i de aktiviteter der er på
programmet.
6. Opfølgning på aftaler om dialog med de etniske foreninger: HDTVF, HMAVF,
Kurdisk-Syrisk Forening og Somalisk.
Der sendes mail ud sidst på året til de ovennævnte foreninger, der alle tilbydes en
særskilt dialog med Integrationsrådet. Der aftales på næste møde, hvilke datoer der
kan tilbydes. Der gøres et nyt forsøg på at få den Somaliske Forening i tale
også. Det blev besluttet, at alle aftaler med foreningerne, er skriftlige fremover.
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7. Planlægning af julefrokost d. 23. november (møde 16-17 og derefter
spisning kl. 18- ca. 20).
Møde og julefrokost blev planlagt. Der bestilles dansk mad udefra, og der spilles
pakkeleg. Alle medbringer 2 pakker á kr. 20,-.
8. Evt.
Tiahes orienterede om, at styrelsen har ringet til hende, og hun som formand skulle
besvare spørgsmål, som led i en kvalitetskontrol af Integrationsrådene i Danmark.
For at optimere Rådsarbejdet, skal hver enkelt ansøger gøre sig større tanker om hvad
det vil sige at være frivillig i et råd og de skal kunne læse, skrive og forstå dansk
ordentligt, ellers kan de ikke sidde i Integrationsrådet. De politisk udvalgte i rådene
(hvis de sidder som medlem af Byrådet) må ikke være formand for Integrationsrådet.
Tiahes oplyste, at hun skal til konferencen ”Uddannelse og udsathed” i DGI-byen i
København d. 7. november arrangeret af SFI (Det Nationale Forskningscenter for
Velfærd). Se program i vedhæftede bilag.
Bo skal også til konference. D. 3. november deltager Integrationsteamet i et
tværkommunalt teammøde i Fahrskov Kommune, omkring generel integration i
kommunerne. D. 8. november deltages i et integrationstræf i Tørring/Vejle - ” Flygtninge
i Job” – se vedhæftede bilag.
Det blev aftalt, at Tiahes og Bo fortæller på næste møde, om hvad de har hørt på
konferencer og møder.
Bo fortalte desuden om nogle af de udfordringer, der stødes på i hverdagen i
Integrationsteamet.
Mette Marie bemærkede, at der er blevet byttet rundt på ugerne, så Integrationsrådets
vagter ikke længere passer med dagene hvor Integrationsteamets Åbne Rådgivning er
i Trivselshuset.
Betina N. kigger nærmere på det og sender en ny plan rundt pr. mail.

