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Integrationsrådsmøde 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden - Beslutning 
Godkendt. 

 

2. Kort opsummering af referat fra sidst – Orientering 
Taget til efterretning. Seadat Mamuti er grundet privat travlhed udtrådt af integrationsrådet. 

 

3. Høringssvar på beskæftigelsesplan 
Marie-Louise udarbejder et udkast til et høringssvar, som hun rundsender til 

integrationsrådet inden høringsfristen 25/9 2020. Som det væsentligste peger 

integrationsrådet på væsentligheden af noget understøttende ift. at fremme målgruppens 

danskkundskaber.  

 

4. Emner for rådets arbejde – Drøftelse 
Covid19-situationen indebærer, at integrationsrådets planlagte arrangementer udskydes 

indtil videre.  

 

Hvidovre Kommunes kommunikationsafdeling har spurgt, om integrationsrådet kan bidrage 

til en øget kommunikationsindsats vedrørende Covid 19, målrettet flygtninge og indvandrere. 

 

Integrationsrådet peger på de to lokale moskeer og imamerne som en vigtig indgang til at 

udbrede information. Imamerne kan bl.a. kommunikere ud til en bred skare ifm. 

fredagsbønnen.  

 

Dato: 22.  september 2020 kl. 17.00-18.00 

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

Deltagere: Louize Godtfredsen (fraværende) 
Marie-Louise Jørgensen 
Tomislav Simicevic Sørensen 
Yasir Iqbal 
Niels Ulsing 
Charlotte Munch (afbud) 
Anders Drustrup (fraværende) 
Wassim Nourallah 
Rasmus Stangerup 
Marianne Rosenkvist (fraværende) 
Said Noor Nabil 
Linda Thorsager (referent) 

Referat 
 
 
 
HVIDOVRE KOMMUNE 
 
Center for Politik og Ledelse 
Direktionskonsulent:  
Linda Thorsager 
 
Sagsnr.: 20/456 
 
Dato: 7. august 2020 /lut 
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Rådet pegede desuden på kurderforeningen i Store Hus, Avedøre samt en tyrkisk forening 

med klubhus ved Hvidovre Torv (Yasir sender kontaktoplysninger) og i øvrigt formændene 

for diverse etniske foreninger (kontakt via Center for Kultur og Fritid).  

 

Wassim har videresendt det informationsmateriale, som er tilgængeligt på nuværende 

tidspunkt til de nævnte aktører. Kommunikationsafdelingen kan eventuelt kontakte Wassim 

for at få de forskelliges kontaktoplysninger.  

 

Wassim slog desuden materialet op på integrationsrådets facebookside.  

 

Derudover havde integrationsrådet følgende ideer til at nå ud til minoritetsgrupper: 

 Livesessioner på relevante facebooksider 

 Små film til facebook eller lignende 

 [Ulfan] læge med praksis i Hvidovre  

 Testbus – bede kommunalbestyrelsen foreslå det til regionen.  

 

5. Evt. nyt fra REM – Orientering 

Da Seadat Mamuti ikke længere sidder i integrationsrådet, skal rådet vælge 
en ny REM-repræsentant. Wassim er valgt.  
 

6. Ny(e) mødedato(er) – Beslutning 
20. oktober kl. 17.00-18.00 med henblik på at planlægge muligt folkekøkken 1. december.  

 

7. Eventuelt – Orientering 
 

Integrationsrådet er blevet spurgt, om rådet vil arrangere en ny fællesspisning den 1. 

december. Det vil integrationsrådet gerne - for så vidt som Covid- 19 situationen tillader det. 

Marie-Louise meddeler dette til Lene. Rådet vurderer i forbindelse med næste 

integrationsrådsmøde, om det er muligt og forsvarligt. 
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