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Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde torsdag den 19. april 2018 

 
Til stede:  

 Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  

 Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Hamdi Abdirisak, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

 Sahar Barkand, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

 Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

 Zakir Hussain Shahoo, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

 Isak Isaksen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte  

 Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

 Pernille-Leeloo Ottosen, Børneområdet 

 Birger Hesse, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 

Fra Kommunalbestyrelsen 

 Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen  

 Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen 

Fra forvaltningen: 

 Bo Sund, Social & Sundhed 

 Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole 

 Ida Juhler, Social & Sundhed (referat) 

Ikke til stede/afbud:  

 Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 

 

1. Velkomst og kort præsentationsrunde 

Viceborgmester Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen, bød velkommen til det nye integrationsråd. 
Alle rådets medlemmer og de kommunale repræsentanter præsenterede sig. 

 

2. Valg af Integrationsrådets formand 

I vedtægten for Integrationsrådet i Gentofte Kommune fremgår det, at valget til formand af rådet 
skal ledes af det ældste de medlemmer, der er udpeget af og blandt medlemmerne af 
Kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde var det Søren Heisel, som skulle stå for valghandlingen. 
Ayesha Khawajazada meldte sig som kandidat til formandsposten, og blev enstemmigt valgt. 

 

3. Valg af Integrationsrådet næstformand 

Den nyvalgte formand overtog herefter mødet og valget af næstformand. To kandidater, Zakir 
Hussain Shahoo og Kosna Savage, stillede op til posten som næstformand. Efter en hemmelig 
afstemning blandt de 12 stemmeberettigede blev Kosna Savage valgt til næstformand med 7 
stemmer mod mens 5 stemmer tilfaldt til Zakir Hussain Shaboo.  

 

4. Drøftelse af mødeplan for 2018 
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På mødet blev der omdelt et forslag til mødeplan for Integrationsrådet 2018, som blev godkendt af 
medlemmerne. Møderne er aftalt til: 

 Torsdag den 17. maj 2018, kl. 17-19 

 Mandag den 25. juni 2018, kl. 16-20 (seminar) 

 Tirsdag den 18. september 2018, kl. 17-19 

 Mandag den 3. december 2018, kl. 17-19. 

 

5. Afholdelse af eventuelt seminar for Integrationsrådet 

Det tidligere integrationsråd havde gode erfaringer med at afholde et seminar for det nye råd, for 
bl.a. at lære hinanden at kende, få præsenteret rådets opgave og få viden om kommunens 
integrationsarbejde. Derfor anbefalede formanden, at det nye råd skulle afholde et seminar den 25. 
juni. Forslaget blev vedtaget.  

Formandskabet vil sammen med forvaltningen udarbejde et program for seminaret. 

  

6. Eventuelt 

Intet. 

 


