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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra 14. August 2013
Referatet godkendt. Der er kommentar til at referatet fra 6. marts 2013
ikke er lagt på Integrationsrådets hjemmeside og at der ikke er link fra
Hvidovre.dk til Integrationsrådets hjemmeside. Det sørger Margit for at
tilrette.
3. Evaluering af arrangementet og processen omkring uddeling
af integrationsprisen
Arrangementet var vellykket. Gode omgivelser på Teater Vestvolden. De
havde lavet et flot stykke arbejde, så det blev hyggeligt. Maden var god,
om end vi skal være opmærksomme på, at ikke alle spiser svinekød.
Borgmesterens tale var god og det var en god ide, at kunstneren deltog i
prisoverrækkelsen. Vinderen af prisen Kasif Ahmad var meget rørt over
prisen.
Der deltog omkring 50 personer. Udvalget kunne godt ønske , at der deltog flere og derfor drøftes, at der næste gang skal kommunikationen bredere og måske mere målrettet ud til særlige relevante grupper.
4. Kommende valg til Integrationsrådet
Det aftales, at Shehzad forfatter et indlæg til Hvidovre Avis i december
måned, med budskab om at stille op til Integrationsrådet.
Det foreslås, at der afholdes valg flere steder i kommunen, for at få så
mange som muligt til at deltage. Der nævnes flere steder, som kunne væ-
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re relevant for afholdelse af valget. Eksempelvis: Enghøj bibliotek, Frihedens Idrætscenter, Moskeen i Hvidovre, Kulturcentret i Avedøre, Avedøre
idrætscenter og Kontrast.
Der er forslag om, at der sættes plakater op, på dansk, med invitation til at
stille op til valget. Det nævnes, at der rundt omkring i kommunen er plakatophængningstavler, hvor det er gratis at reklamere.
Endeligt foreslå at der trykkes en lille folder, som kan uddeles i.f.m valget.
5. Handleplan – Hvilke aktiviteter kan vi komme i gang med? Ideer
både på kort og lang sigt
Shehzad takker Katrine for sin store arbejdsindsats i forbindelse med at
udarbejde handleplanen, som blev godkendt i KB.
Pjecen: ”Det er alles valg, fra etniske minioriteter” blev omdelt. Forslag om
at pjecen også blev omdelt til lægerne i kommunen.
Det besluttes, at der skal laves en annonce til Hvidovre Avis fra integrationsrådet. Teksten skal være ”Husk at stemme til valget den 19. November” Med venlig hilsen Integrationsrådet. Teksten skal stå på sprogene:
Engelsk, kinesisk, urdu, dansk, tyrkisk, tysk og arabisk.
Der er forslag om at sætte konkurrence i gang om integration ved rss news
feet til integrationsrådets side på facebook .
6. Forventninger til forvaltningernes notat – overblik og integrationsrettede aktiviteter
Forvaltningerne vil inden årets udgang udfærdige kortfattet notat til det nye
integrationsråd.
7. Orientering fra medlemmer
Ingen
8. Orientering fra forvaltningen
Anne orienterer om, at der pt er 90 borgere på integrationskontrakt.
De seneste flygtninge fra Afghanistan og Syrien er meget traumatiserede
flygtninge. Mangel på boliger betyder, at enkelte flygtninge må starte deres
integrationsprogram på vandrehjem.
9. Afrunding af 4 års arbejde i Integrationsrådet
Udsættes
10. Evt.
Det forslås, at de forskellige organisationer, der skal repræsenteres i det
nye integrationsråd, allerede nu tilskrives til orientering valg af repræsentanter.
Gribskov kommune er en kommune , der har opprioriteret arbejdet med
Integration. Det anbefales, at tage på visit i kommunen og høre om arbejdet.
Der aftales nyt kort møde, Torsdag den 12. December 2013 kl. 16,30.
Der skal foretages planlægning af valg til nyt integrationsråd.
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