Vedrørende: Referat af Integrationsrådsmøde
Dato:

20. Januar 2014

Referat
HVIDOVRE KOMMUNE

Sted:

Ny kaffestue

Deltagere:

Shehzad Ahmed (formand)
Kenneth Christensen
Maria Durhuus
Kashif Ahmad
Ivan Fogtmann
Bent Aarrebo Pedersen
Nina Thøgersen
Doug Johnson
Torben Tang
Margit Halberg
Afbud:
Katrine Høybye Frederiksen
Annette Sjøbeck
Anne Jacobi
Gert Nelth

Kopi til:
Emilie Maria van Gilse
Annette Sjøbeck
Malik Qayum
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra 12. December 2013
Referatet godkendt.
3. Velkommen til nye medlemmer af Integrationsrådet
Formanden bød velkommen og alle i rådet præsenterede sig.
4. Planlægning af valget af 4 repræsentanter og suppleanter , der
repræsenterer flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune
Shehzad gav et historisk rids af de sidste 4 års arbejde i Integrationsrådet
og de handleplaner og ideer , der nu ligger klar til det nye Integrationsråd.
Der blev drøftet forskellige forslag til afholdelse af valget, og muligheder
for kommunikationsstrategi.
Det blev aftalt, at Shehzad sørger for artikel til Hvidovre avis og bl.a. der
fortæller om det forestående valg.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til planlægning af valg og annoncering
mm. Gruppen består af: Maria, Shehzad, Kashif og Nina. De har første
møde mandag den 3. Februar kl 17 i lokale Rudoltowy på 3. sal.
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Der er forslag om afholdelse af valget den 23. April i aulaen på Avedøre
bibliotek. Det undersøges om lokalet er ledigt.
Evt. ekstra valg hvis der ikke er tilstrækkeligt der stiller op, er det besluttet
at afholde yderligere et valg den 30. April 2014.
Der skal snarest udfærdiges et budget til valget og forvaltningen sørger for
at indstille til ØU og KB om midler til afholdelsen..
5. Orientering fra medlemmer
Forslag om at de 3 nye politikere i rådet blev præsenteret i Hvidovre avis.
Aftalt at Maria vil kontakte Hvidovre avis.
Det kan så blive fulgt op af en artikel om valget , når vi nærmer os datoen
for valget.
6. Orientering fra Forvaltningen
Arbejdsmarkedschef Torben Tang, orienterede om den aktuelle situation i
Avedøre.
Forvaltningen har medsendt notatet fra forvaltningerne om deres integrationsindsats. Drøftes på et af de kommende Integrationsrådsmøder
7. Evt
Intet
8. Nyt møde
Der blev aftalt nyt møde torsdag den 20. Marts kl. 19 . Lokale Ny Kaffestue
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