Vedrørende

Referat af møde i Integrationsrådet

Dato:

18. maj 2015 kl. 18:00 – 20.30

Mødested

Ny kaffestue, Rådhuset

Deltagere

Kashif Ahmad (formand)
Maria Durhuus
Ivan Fogtmann
Nina Thøgersen
Marie-Louise Peschardt Jørgensen
Pascale Florentsen
Susanne Dahl
Murat Eksoy
Madassar Yasin
Margit Halberg
Kaj Jensen

Afbud

Eren Karatas

Dagsorden:
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Punkt 2.

Godkendelse af referat af 26.2. 2015
Godkendt.

Punkt 3.

Mangfoldighedsarrangement september
Der er ansøgt om en bevilling på 50.000 kr. til hele
arrangementet. Der er kontakt til et rock-orkester til
lørdagens fest. Der skal desuden hyres et
tyrkisk/pakistansk orkester. Der tages kontakt til Erans
orkester med forespørgsel om de kan optræde.
Arrangementet har følgende hovedelementer: torsdag
stand up, fredag gæsteskuespil, lørdag fest, med
uddeling af integrationsprisen.

Punkt 4.

Møde med Frederiksberg Kommunens
integrationsråd
Punktet blev udsat til næste møde.

Punkt 5

Møde med Buquetten
Næste møde i udvalget finder sted i Buquetten, hvor
de bl.a. får lejlighed til at fortælle om deres
integrationsarbejde.

Punkt 6

Nyt fra medlemmerne
Det blev aftalt, at rådet, efter sommerferien i tilknytning
til mangfoldighedsarrangementet, skal have en bod på
kræmmermarkedet på rådhuspladsen.
Udvalgets formål som vejledende i forhold til
kommunens integrationsindsats blev drøftet. Der var
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enighed om, at udvalget burde være høringsberettiget i
forhold til kommunens integrationsindsats. Det blev
besluttet at udarbejde forslag til ændret
forretningsorden til Kommunalbestyrelsen, hvor rådet
gøres høringsberettiget.
Der blev desuden besluttet at der skal ansøges om et
årligt budget, således at der kan ske planlægning af
udvalgets aktiviteter, uden at der skal tages forbehold
for efterfølgende bevillinger.
Det blev aftalt, at suppleanterne kontaktes med
anmodning om at deltage i udvalgets møder.
Punkt 7.

Nyt fra kommunen
Intet

Punkt 8.

Evt
Intet.
Næste møde
Onsdag 26. august, kl. 18:00 i Buquetten.
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