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Integrationsrådsmøde 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden – Beslutning 
Godkendt 

 

2. Besøg fra projektet Kvinder i Beskæftigelse (for indvandrerkvinder) 
Projektleder Anja Vinther Jensen fra Center for Beskæftigelse og Borgerservice fortalte om 
projektet. Integrationsrådet kom med bud på spørgsmålet: hvordan kommer vi i kontakt med 
de ægtefældeforsørgede? - som er projektets største udfordring.  
 
Integrationsrådet vil gerne støtte op - i form af at dele information om projektet, konkret i form 
af postkort og flyers. Anja formidler materialet.   
 
Integrationsrådet vil gerne være medarrangør af et Folkekøkken i samarbejde nogle af 
kvinderne i projektet via BuQetten (jf. punkt 6) 
 

3. Valg af ny næstformand – Beslutning 
Wassims udtræden af integrationsrådet kræver valg af ny næstformand. Said Noor Nabil er 
valgt som ny næstformand.  
 

4. Kort opsummering af referat fra sidst – Orientering 
Taget til efterretning.   

 

5. Høringssvar på beskæftigelsesplan 2022 – Beslutning 
Marie-Louise skriver udkast til høringssvar og rundsender til rådets godkendelse inden fristen 
24.09.2021 
 

6. Emner for rådets arbejde – Drøftelse 
Integrationsrådet skal være medarrangører af Folkekøkken tirsdag d. 7. december i Avedøre 
i samarbejde med BuQetten. Marie-Louise aftaler nærmere med Lene. Tomislav taler med 
Avedøre Skole om børnekor-optræden. Rasmus kigger på annonce/ flyer og Marie-Louise på 
oversættelse til andre sprog, når vi når så langt. 

Dato: 21.  september 2021 kl. 17.00-19.00 

Sted: ”Solluntuna 2”, 5. sal på Rådhuset 

Deltagere: Louize Godtfredsen 
Marie-Louise Jørgensen 
Tomislav Simicevic Sørensen 
Rasmus Stangerup 
Said Noor Nabil 
Yasir Iqbal (afbud) 
Niels Ulsing (afbud) 
Charlotte Munch (afbud)  
Anders Drustrup (fraværende) 
Marianne Rosenkvist (fraværende) 
Anja Vinther Jensen (gæst under pkt. 2) 
Linda Thorsager (referent) 

Referat 
 
 
 
HVIDOVRE KOMMUNE 
 
Center for Politik og Ledelse 
Direktionskonsulent:  
Linda Thorsager 
 
Sagsnr.: 20/456 
 
Dato: 7. august 2021 /lut 
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Lene har desuden spurgt, om integrationsrådet vil være med til at arrangere: Kom og mød 
din kvindelige kandidat (til Kommunalvalget) den 13/11 – rettet mod kvinder. 
Integrationsrådet vil gerne samarbejde og lægge forplejning til (op imod 8000 kr.)  
 

7. Evt. nyt fra REM – Orientering 

Da Wassim ikke længere sidder i integrationsrådet, skal rådet vælge en ny REM-
repræsentant. Said Noor Nabil er valgt. 
 

8. Ny(e) mødedato(er) – Beslutning 
Næste møde er aftalt til den 23. november 2021 17:00-18:45 

 

9. Eventuelt – Orientering 
På næste integrationsrådsmøde evaluerer vi denne integrationsrådsperiode.
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