
Konstituerende møde i Integrationsrådet torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 16.30-18.30 i mødelokalet: Solluntuna 2, 5. sal på Rådhuset

DAGSORDEN REFERAT

1

Deltagere: Charlotte Munch, Gert Wahl, Wassim Nourallah, Rajesh Holmen, Seadat Mamuti, Said Noor Nabil, Marie-Louise Jørgensen, Anders Drustrup, Tomislav 
Simicevic Sørensen, Niels Ulsing, Yasir Iqbal, Centerchef for Politik og Ledelse Anne Wallberg (mødeleder af konstituering) og Linda Thorsager (sekretær og referent)
Fraværende: Rasmus Stangerup (afbud) og Louize Godtfredsen

Pkt. Emne Form Tid ca. Beslutning Ansvarlig Deadline

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning 16.30 Godkendt

2 Præsentationsrunde Orientering 16.35 -

3 Valg af 4 medlemmer og 1 stedforstæder som 
repræsentanter for flygtninge og indvandrere

Beslutning 17.30 De 4 fremmødte kandidater blev valgt som medlemmer til 
Integrationsrådet. 

Linda har efterfølgende talt med Louize, der gerne træder ind som 
stedfortræder.
 

4 Valg af formand og næstformand Beslutning 17.40 Marie-Louise Jørgensen blev valgt som formand

Rajesh Holmen blev valgt som næstformand ved lodtrækning ml. 3 
interesserede kandidater

5 Oplæg til mødeform Drøftelse 17.45 Linda tager beslutningsreferat til rådets møder. 

Derudover orienterede Linda om mulighederne for lægge forskelligt 
indhold ind i Integrationsrådets møder og arbejde. Fra høring til at 
tage initiativ til forskellige projekter og arrangementer. 

6 Foreløbige emner for rådets arbejde Drøftelse 18.00 -Uddeling af integrationspris
-’Velkommen til Hvidovre’-arrangement (for nye flygtninge. Forslag 
om at udvide deltagerkredsen til foreninger, andre danskere, almene 
boligforeninger m.fl.)
- Ideer: frivilligbaseret fodboldarrangement, brug af 
idrætsforeningerne. 
-Invitere Folkeoplysningskonsulenten til et kommende møde
-Revidering af forretningsordenen
-OBS på tidlig indmelding til rådets årlige beretning
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”Emner for rådets arbejde” skal være et tilbagevendende 
dagsordenspunkt

Linda Næste 
møde

7 Nye mødedatoer – husk kalenderen! Beslutning 18.10 12. november 2018 kl. 17.00-19.00 og 22. januar 2019 kl. 17.00-
19.00

8 Eventuelt Orientering 18.20 Orientering om mulighed for at udvælge en person fra 
Integrationsrådet til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske 
Minoriteter (REM). Evt. på kommende møde

Orientering om mulighed for at indstille til Sundhedspris, frist: d. 24. 
oktober (eftersendes pr. mail)

Orientering om mulighed for at ansøge om tilskud til lokalt 
arrangement hos REM frist 10. november (eftersendes pr. mail)

Mødet blev rundet af med en udvidet præsentationsrunde

Bilag: Forretningsorden for Integrationsrådet


