Vedrørende: Integrationsrådet
Dato:

22. august 2017

Sted:

Ny Kaffestue, Rådhuset

Deltagere:

Kashif Ahmad (formand)
Nina Thøgersen
Pascale Florentsen
Susanne Dahl
Rauf Hasanzadeh
Fadi Alghazali
Ivan Fogtmann
Kaj Jensen

Ikke til stede: Maria Durhuus
Marie-Louise P. Jørgensen (næstformand)

1. Godkendelse af referat af møde 16. maj 2017.
Referatet blev godkendt.
2. Arrangement vedr. forebyggelse af negativ social kontrol og
æresrelaterede konflikter. Der kan ansøges om midler hos
Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter jf. mail af 7. juni
2017.
Muligheden for ansøgning om tilskud til arrangementer blev drøftet.
Det blev konstateret at ansøgningsfristen er 1. september, hvilket
bevirker, at det ikke er muligt at planlægge et arrangement inden
fristen.
3. Velkomstarrangement 16. september.
Marie-Louise er ankermand på velkomstarrangementet, som finder
sted fra 10-14. Borgmesteren deltager.
Det blev besluttet at nytilkomne flygtninge skal inviteres sammen
med den personkreds, som blev inviteres til arrangementet sidste
år.
Der blev fremsat forskellige forslag til velkomstarrangementets
indhold:
 Ny medborgere, som har været her et stykke tid, kan
videregive deres erfaringer til nyankomne.
 Der kan være et indlæg om Hvidovres historie, som evt. kan
holdes af lokalhistorisk arkiv.
 Der kan være aktiviteter for børn.
 En lille quiz med spørgsmål som relaterer sig til Hvidovre.
4. Kultur- og Fritidsmessen 28. oktober.

Referat

HVIDOVRE KOMMUNE
Center for Politik og Ledelse
Jura
Juridisk konsulent:
Kaj Jensen
Sagsnr.: 15/8324
Dato: /24-08-2017

Integrationsrådet er tilmeldt. Ved tilmeldingen skal der vælges en
lille eller stor stand - lille stand er valgt.
Det undersøges om Øzlem Cekic kan komme og holde foredrag.
Det undersøges om der skal trykkes flere eksemplarer af rådets
informationsmateriale.
5. Etablering af Bydelsmødre
Ved mødets start besluttede rådet, at dette punkt skulle behandles
selvom det ikke var på dagsordenen.
Nina havde udsendt udkast til sagsfremstilling og bilag til belysning
af økonomien for oprettelse og drift blev omdelt.
Det blev drøftet hvorledes sagen bliver præsenteret til politisk
behandling, idet Integrationsrådet ikke har en selvstændig
kompetence til at forelægge sagen for politiske udvalg og
Kommunalbestyrelse. Nina vil drøfte det med Borgmesteren.
6. Evt.
Næste møde, som oprindeligt var aftalt til 24. oktober, falder
sammen med Kommunalbestyrelsesmøde. Mødet flyttes derfor til
den 23. oktober kl. 18:00.
Ivan kan ikke deltage i dette møde pga. konference.
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