
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 
 

Referat af Integrationsrådets møde den 15. december 2011 

 
Deltagere: 
Maja Mølholm, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, formand      
Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 
Tamara A. Al-Sultany, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Nayre E. Stefanian, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen 
Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte (deltog under 
punkt 1-4) 
Niels Henrik Kromann, Børnerådet 
Erik Hamre, Handelstandsforeningen 
Jan Carstens, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG)  
 
Fra forvaltningen m.v.: 
Søren Bønløkke 
Jacob Berger Strønæs  
Anders Munch Skovgren (deltog under punkt 1) 
Kasper Lundgaard Krøll (deltog under punkt 1) 
Karl Bøtker (referent) 
 
Afbud:  
Noël Bizimana, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Louisa Schønnemann, Kommunalbestyrelsen  
 
Fraværende: 
Michael Christian Jørgensen, Skolerådet 
Per Johansen, Håndværkerforeningen 
 
 
1. Aktiviteter og projekter inden for breddeidræt i Gentofte Kommune (v. Leder af idræt og 

fritid Anders Munch Skovgren, og Kasper Krøll, Børn, Unge og Fritid) 
Maja Mølholm bød indledningsvis Anders Munch Skovgren og Kasper Lundgaard Krøll 
velkommen.  
 
Kasper Lundgaard Krøll orienterede om, at Kulturministeriet i foråret 2009 udgav en 
breddeidrætsrapport med 42 anbefalinger til ministerier, kommunerne og idrætsorganisationerne. 
Disse anbefalinger tog sigte på at gøre borgerne mere fysisk aktive. Hovedparten af anbefalingerne 
vedrørte kommunerne, og derfor besluttede Kulturministeriet i samarbejde med Nodeafonden at 
arbejde med et projekt omkring breddeidrætskommuner. I oktober 2009 blev Gentofte Kommune 
udnævnt som breddeidrætskommune sammen med 6 andre kommuner.  
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På den baggrund har Gentofte kommune i 2010 og 2011 ydet støtte til følgende 10 
breddeidrætsprojekter:  
Brobygning mellem institutioner og foreninger: her giver kommunen foreningerne mulighed for 
at ansætte en brobygger, der styrker samarbejdet mellem foreninger og institutioner. Projektet 
omfatter primært GFO’er, men herudover også fritidscentre og gymnasier. 
”Kom og vær med” aktiviteter: her giver kommunen foreningerne mulighed for at tilbyde deres 
idræt for borgerne i et afgrænset forløb. Deltagelse er gratis og uforpligtende. Under dette projekt 
har der bl.a. været afholdt zumba-arrangementer ved Charlottenlund Fort.  
Min Fritid: her er målgruppen handicappede og alle, der har behov for at få hjælp i form af en 
personlig indsats til at nedbryde barriere til foreningslivet, og komme i gang med en fritidsaktivitet.  
Inddragelse af specialister i idrætsundervisningen, GFO tiden og børnehaver: her har 
kommunens institutioner mulighed for at få besøg af en gæsteunderviser, som gerne skal inspirere 
og motivere børnene. På GFO Bakkegård har der således været et projekt til aktivering af de ”stille” 
piger med besøg af gæsteundervisere, hvor de kunne prøve forskellige danse, karate m.m.   
Familiesport: her er der udviklet tilbud til den travle børnefamilie. Formålet var bl.a. at give 
børnefamilier mulighed for at være aktive sammen – eller i samme tidsrum. Projektet afvikledes på 
søndage i sensommeren 2010 og 2011 med ca. 100 personer pr. gang.   
Udvikling af BKO (bevægelsesklart område) Helligdommen: Kommunen ønsker med dette 
projekt at udvikle BKO Helligdommen nær Jægersborg Vandtårn, og tiltrække nye områder 
gennem events.    
Energi i skoledagen: i dette projekt har man forsøgt at skabe en bevægelseskultur blandt de unge 
på 10. klassecenteret. Formålet er bl.a. at få de 15-16 årige fysisk aktiveret eller genaktiveret.  
Energi på arbejdspladsen: er et tilbud om løbetræning til Gentofte Kommunes medarbejdere. 
Aktiv i Gentofte: dette projekt tilbyder borgerne events og adgang til forskelligt aktivitetsudstyr, 
f.eks. bolde.   
Kvalificering af svømmeundervisning: er en reorganisering af svømmeundervisningen, så den 
sker i samarbejdeomfatter mellem GFO og svømmeklubben.  
 
Kasper Lundgaard Krøll orienterede endvidere om andre aktiviteter, herunder Aktiv Sommer, Aktiv 
Efterår og Aktiv Vinter, hvor børn forholdsvis billigt kan deltage i aktiviteter en uge i henholdsvis 
sommerferien, efterårsferien og vinterferien. Der er endvidere mulighed for at yde hjælp til 
kontingent, turer m.v. med henblik på, at børnene kan blive medlemmer af en idrætsforening.  
 
Anders Munch Skovgren orienterede herefter Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 
2009-2012: Idræt og bevægelse til alle. Idrætspolitikken er opdelt i 4 søjler med målsætninger samt 
indsatsområder og aktiviteter. De fire søjler omfatter: 1) Bevægelse og motionsidræt, 2) Idræt, 
bevægelse og motion for særlige målgrupper, 3) Foreningsidræt og 4) Eliteidræt. Han omdelte 
pjecen ”Idræt og bevægelse til alle” til rådets medlemmer.   
 
Maja Mølholm anførte, at der i forhold til Netværkshuset i Gentofte formentlig er behov for 
aktivering af voksne/ældre brugere herunder forældregruppen. KasperLundgaard Krøll oplyste, at 
der i 2010 i breddeidrætsprojektet Aktiv Gentofte var far-søn aktiviteter med mountainbikekørsel. 
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Kirsten Kierkegaard anførte, at kommunen har Sundhed for seniorer for de + 60-65 årige. Her er 
der mange relevante tilbud, f.eks. arrangerede gåture i Dyrehaven og ved Gentofte Sø. Maja 
Mølholm anførte, at mange ældre brugere formentlig vil føle sig uden for ved deltagelse i sådanne 
arrangementer. Der er derfor formentlig behov for at frivillige fra Netværkshuset støtter op om 
deltagelse i sådanne arrangementer.   
 
Amneh Hawwa spurgte hvilke tilbud der var for indvandrerkvinder. Kirsten Kierkegaard anførte 
som et eksempel zumba på Charlottenlund Fort under breddeidrætsprojektet ”Kom og vær med.”  
Nayre Stefanian anførte, at der ikke stilles de store krav til zumba, og at det vil være ret nemt at 
samlede Netværkshusets interesserede kvindelige brugere.  
 
Ellen Margrethe Andersen spurgte, om kommunen kunne stille konsulenter til rådighed ved et 
arrangement for indvandrerkvinder vedrørende deltagelse i gymnastik. Anders Munch Skovgren 
svarede, at der kan søges om midler til et sådant projekt via Folkeoplysningsudvalget. 
Netværksgruppen er velkommen til at indsende en projektbeskrivelse.   
 
Ellen Margrethe Andersen spurgte i hvilket omfang man prøver at modvirke frafald ved deltagelse i 
idrætsaktiviteter. Anders Munch Skovgren svarede, at kommunen er i dialog med 
idrætsforeningerne herom, og at der bl.a. er et tilbud om fodboldtræning om aftenen, hvor deltagelse 
ikke kræver medlemskab, og hvor der i træningen kun lægges vægt på at deltagerne oplever det som 
positivt at at få rørt sig med kammeraterne og være sammen om en sportsaktivitet. 
 Kommunen arbejder på at videreudvikle disse tilbud. 
 
Ellen Margrethe Andersen spurgte, om kommunen overvejede at finde rollemodeller at inden for 
idræt til unge med anden etnisk baggrund. Anders Munch Skovgren oplyste, at komunen ikke har 
overblik over idrætsforeningernes medlemmers etnicitet. Men kommunen er bekendt med, at der 
bl.a. er fodboldforeninger, hvor nogle medlemmer har anden etnisk baggrund end dansk.  
 
Amneh Hawwa anførte at det er vigtigt for kvinder at motionere hvis de er i risiko for at lide af 
sukkersyge. De praktiserende læger og sagsbehandlerne bør derfor have kendskab til 
idrætstilbudene. Søren Bønløkke oplyste, at lægerne i dag henviser til kommunens træningstilbud 
på Tranehaven, når der foreligger et diagnostisk grundlag. 
   
Ellen Margrethe spurgte hvilke tilbud der gælder for patienter med ledsygdomme. Søren Bønløkke 
oplyste, at det afhænger af en række forhold, herunder den enkelte borgers forsøgelsesgrundlag, 
ligesom der er forskellige tilbud afhængig af sygdommens art.  
 
På spørgsmål fra Jacob Berger Strønæs oplyste Anders Munch Skovgren, at alle idrætstilbudene 
kan findes på kommunens hjemmeside. Jacob Berger Strønæs foreslog at Netværkshuset tjekkede 
kommunens hjemmeside for at finde relevante tilbud til Netværkshusets brugere.  
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Jan Carstens foreslog at Netværkshuset kontaktede Frivilligcentret, og via dette indledte samarbejde 
med forskellige idrætsforeninger, f.eks. Dansk Vandrerlaug.  
 
Erik Hamre fandt, at det grundlæggende problem formentlig var at informere 
flygtninge/indvandrere om de idrætstilbud der findes. Jan Carstens var enig heri, og foreslog at der 
udarbejdedes en informations- og oplysningsseddel om idrætstilbudene, der f.eks. anvendtes af 
sagsbehandlerne ved møder med borgerne.   
 
Maja Mølholm takkede afslutningsvis Anders Munch Skovgren og Kasper Lundgaard Krøll for 
deres deltagelse i mødet.  
 
2. Opfølgning på punktet fra sidst om boligforhold og Kommunens politik på området 
Maja Mølholm anførte indledningsvist, at det er det tredje møde, hvor dette emne drøftes, hvilket 
skyldes emnets store vigtighed for brugergruppen i Netværkshuset, hvor boligforholdene af en del 
betragtes som et stort problem. Hun spurgte herefter til kommunens planer for grunden på den 
tidligere Jægersborg Kaserne.  Kirsten Kierkegaard oplyste, at det er besluttet at opføre et nyt 
plejehjem på grunden med 72 pladser. Den resterende del af grunden vil formentlig også blive 
disponeret til fordel for ældre. Kirsten Kierkegaard gjorde i den forbindelse opmærksom på, at alle 
ældre uanset etnisk baggrund har ret til at komme i ældrebolig og plejehjem, når borgeren har en 
nedsat funktionsevne. Man skal ikke skrive sig på venteliste, men vil blive visiteret til plads i 
ældrebolig eller plejehjem, når behovet er til stede.  
 
På spørgsmål fra Amneh Hawwa oplyste Kirsten Kierkegaard at der i forbindelse med opførelsen af 
det kommende plejehjem er indtænkt energisparende tiltag, hvilket også er et lovkrav ved 
nybyggeri.  
 
Amneh Hawwa spurgte om Gentofte Kommune påtænkte at opføre tilbud, hvor beboerne boede 
mere fælles, f.eks. et ”olle-kolle.” Kirsten Kierkegaard oplyste, at dette har været forsøgt i 
Kommunen, men der var ikke tilstrækkelig interesse fra borgerne til at projektet kunne 
gennemføres. Samtidig har ældreboligerne i f.eks. Strandlund fælles faciliteter, restaurant m.v., hvor 
beboerne selv foranstalter fællesaktiviteter, eksempelvis bankoaftener.  
 
Maja Mølholm opfordrede kommunen til at nytænke boliger til almindelige borgere til almindelige 
priser. Kirsten Kierkegaard oplyste, at Gentofte Kommune stort set er helt udbygget. Samtidig er 
kommunen så attraktiv, at det det reelt ikke er muligt at erhverve evt. nye grunde til en pris, der gør 
det realistisk at opføre billige almene boliger. 
  
Maja Mølholm foreslog at nytilkomne kvoteflygtninge blev vejledt om at blive skrevet op på 
venteliste til bolig i de almennyttige boligselskaber. Tamara Al-Sultany var enig heri, og fandt at 
dette især var relevant for ældre flygtinge. Søren Bønløkke oplyste at kommunen på baggrund af 
diskussionen vil undersøge, hvordan de almene boligselskaber administrerer de interne ventelister.  
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Ellen Margrethe Andersen foreslog, at kommunen hjalp de nytilkomne til at blive skrevet op til 
bedre lejlighed i det byggeri, de bor i.   

Maja Mølholm efterlyste en plan i kommunen for renovering af de ejendomme, som kommunen 
benytter til bl.a. flygtninge/indvandrergruppen, idet det er oplyst af brugere og frivillige i 
Netværkshuset, at der skulle være problemer med boligernes stand i f.eks. en del af 
Ungdomsboligerne og Stolpegårdsvej 14. 
 
3. Afviklede og iværksatte projekter  
Julearrangement 1. advent (27. november 2011): Maja Mølholm oplyste, at projektgruppen har 
evalueret arrangementet, og betragter det som en stor succes. Der var ca. 120 deltagere, herunder 
mange børnefamilier. Særligt Den Blå Heks havde været en god idé.  
 
Der var enighed i Integrationsrådet om, at arrangementet bør gentages i 2012.  
 
Sundhed i Netværkshuset: Amneh Hawwa orienterede om, at hun/de to involverede 
sundhedsfaglige personer havde afholdt flere møder om sundhed for kvinder i Netværkshuset. Til 
kvindegruppens lørdagsarrangement var der ca. 25 der deltog i orienteringen om diabetes 2, hjerte-
karsygdomme og smertelindring. Ved et andet møde kom i alt 8 kvinder (25-30 årige) med arabisk 
baggrund, der i forbindelse med undervisningen fik et lille hæfte med basal information om 
kroppen. Der afholdes nyt møde for de samme deltagere, hvor det forudsættes at de har gjort sig 
bekendt med hæftets indhold inden mødet. Amneh Hawwa ville gerne tilbyde undervisning til 
kvinder med afghansk og anden baggrund, herunder også unge kvinder. Jacob Berger Strønæs 
foreslog Amneh Hawwa at kontakte Nasrin Salem herom. Blandt de emner der blev undervist om 
var præventionsvejledning og seksuelt overførte sygdomme. Underviseren er medicinstuderende 
med iransk baggrund.  
 
Det blev forslået at disse emner tilbydes i ude i kommunens fritidsklubber. Jan Carstens foreslog 
Amneh Hawwa i første omgang at tage kontakt til fritidsklubberne ved Vangede og Søborg.  
 
Integrationsrådet foreslog at man fortsatte med disse arrangementer, og at der lavedes lignende, 
særskilte arrangementer for store drenge og mænd. For at fremme den fornødne åbenhed, foresloges 
det at arrangementerne holdes for forskellige aldersgrupper, f.eks. kun for mødre.   
 
Samarbejde med Handelsstandsforeningen: Maja Mølholm orienterede om, at hun for et år siden 
på vegne af integrationsrådet havde været i dialog med 18 borgere med lang videregående 
uddannelse og erhvervserfaring fra hjemlandet for at undersøge deres interesse i at finde en 
beskæftigelse, der i højere grad udnyttede deres faglige kvalifikationer. Samarbejdet med 
Handelstandsforeningen har bestået i at den efterfølgende har etableret kontakt til nogle fra denne 
gruppe med et formål at skabe et netværk, der kunne give mulighed for arbejde. Af den oprindelige 
gruppe på 18 borgere er der 6 tilbage, som stadig ønsker en beskæftigelse som bygger på deres 
faglige erfaringer. De 12 øvrige er/er blevet pensionister, førtidspensionister, er kommet i relevant 
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beskæftigelse, har etableret egen virksomhed eller har opgivet at få en beskæftigelse pgra psykiske 
problemer. Der arbejdes videre og holdes kontakt til de sidste 6 personer.  
  
4. Gennemgang af budget/regnskab på kommende møder 
Integrationsrådet besluttede, at der på de kommende møder forelægges status over forbruget på 
rådets budget.  
 
5. Ideer til at følge op på kulturmøder (jf. punkt 3 i referatet af mødet den 10. oktober 2011) 
Integrationsrådets medlemmer anførte en række forslag, herunder:  
  
Amneh Hawwa: Information i Netværkshuset om EU fra politikere, samt møder hvor flygtninge og 
indvandrere orienterede deres hjemland.  
 
Kirsten Kierkegaard: Arrangement om optræning i demokrati, herunder de mange muligheder for at 
få indflydelse i fora som børnehave- og skolebestyrelser, foreningsbestyrelser og politisk 
indflydelse i f.eks. Kommunalbestyrelsen.  
 
Maja Mølholm: At Integrationsrådet deltager i Kulturugen i juni 2012. 
 
6. Integrationsarrangement for unge (nedsættelse af planlægningsgruppe) 
Maja Mølholm, Aysha Khwajazada, Nayre Stefanian, Niels Henrik Kromann og Jan Carstens 
oplyste, at de gerne vil deltage deltage i planlægningsgruppen.    

 
7. Forslag til mødedatoer for 2012 
Et forslag til mødeplan for 2012, der var udsendt med dagsordenen, blev godkendt uden ændringer.  

 
8. Eventuelt 
Jacob Berger Strønæs oplyste, at Hellerup Fritidscenter på Gersonsvej lægger lokaler til et 
Meetingpoint, hvor de unge står for arrangementerne. Det foregår den første fredag i hver måned. 
Kontakt sker via facebook. Yderligere oplysninger kan fås hos pædagogisk konsulent Jens 
Lauridsen.  
 
Herefter ønskede medlemmerne hinanden glædelig jul og godt nytår.  
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