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Emne: Møde i Integrationsrådet 23. februar 2017 
 

 
Mødedato 

23-02-17 

Mødested/lokale 

Mødelokale 1 

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet kl. 

19.00 
Deltagere  

Azra Hasanbegovic, Emina Brakmic Jatic, Ernesto Lifschitz, Hans Hoffensetz, Mensur Hasanovic, Mustafa 

Adham, Natalija Petrova, Razija Salihovic, Ulla Varneskov og Yama Sadat. 

 
Fraværende 

Ahmed Abdullah, Connie Nør Larsen, Dorota Hansen, Helle Brinch Nielsen, Muhsin Türkyilmaz, Poul Erik 

Møller, Raekal Maoued, Senada Mehic, Souliman Abdullah, og Yehya Hamid 

 
Dato 

2. marts 2017 

Referent 

Mette K. Jacobsen 

Direkte telefonnr. 

76811553 

Journalnr. 

15.40.00-A30-1-17 

 

 

 

1. Godkendelse af 

referat fra 

mødet i 

Integrations-

rådet 19. januar 

2017 

 

Godkendt 

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt 

3. Opfølgning på 

aktivitetsplan 

for Rådet i 2017 

 

Mustafa oplyste, at et færdigudarbejdet udkast til aktivitetsplan for 2017 vil blive 

præsenteret på Rådets møde i marts.  

4. Orientering fra 

formanden 

 

Mustafa orienterede i detaljer om status for følgende to punkter i aktivitetsplanen for 

2017: 

 

 Integrationsrådet integrationspris 

 Samarbejde med andre integrationsråd 

 

For så vidt angår integrationsprisen skal kriterier mv. for uddeling fastlægges og 

vedtages. Hvad angår samarbejdet med andre integrationsråd, er Mustafa i kontakt 

med integrationsrådene i Aalborg og Sønderborg. 

 

5. Orientering fra 

medlemmerne 

 

Ulla orienterede om arbejdet med en ny boligsocial helhedsplan for Vejle for de 

næste fire år. Planen skal godkendes af Vejle Kommunes byråd. Ulla vil længere 

henne i forløbet orientere om aktiviteterne i helhedsplanen. 

 

Ulla orienterede om udstillingen Abrahams Barn, der finder sted i Vejle i september 

2017. Kunstneren er billedhuggeren Jens Galschiøt. Udstillingen vil bestå værker 

placeret forskellige steder i Vejle by og dialog-/debatarrangementer. Rundvisere til 
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udstillingen søges. Ulla orienterer løbende om udstillingen på de kommende møder i 

Rådet. 

 

6. Orientering fra 

VIFIN og Vejle 

Kommunes 

Arbejdsmarkeds

råd 

 

Ingen 

7. Orientering fra 

Byrådet 

 

Azra orienterede om borgmesterskiftet i Vejle pr. 1. marts 2017, hvor Jens Ejner 

Christensen afløser Arne Sigtenbjerggaard. 

 

Azra orienterede om Arbejdsmarkedsudvalgets evaluering af en to-årig bevilling på i 

alt 600.000 kr. til foreningen Team Succes. Se detaljer på dette link: 

https://dagsordener.vejle.dk/vis/#fee9b957-57a3-43ed-bbcd-8e53226f73a2 

 

8. Orientering fra 

REM 

 

Ingen 

9. Opfølgning på 

team building 

arrangement 

2016 

v/Flemming 

Madsen 

 

Flemming indledte med at nævne anmodningen fra Integrationsrådets formandskab 

om en opfølgning på team building arrangementet i september 2016. Herefter fulgte 

en opsummering af udvalgte punkter fra idekataloget fra team building 

arrangementet. Det drejer sig om: 

 

 Temadagsorden 

 Roller 

 Feedback 

 Anerkendende tilgang 

 Større kendskab til hinanden 

 Vores mission/vision  

 Synliggørelse af Rådet 

 

Herefter drøftede rådsmedlemmerne emnet: Hvad kan vi gøre for dette råd og det 

nye råd fra 2018.  

 

 Der var enighed om følgende tiltag for at hjælpe det nye råd på vej: 

 

 Et introduktionsforløb/-seminar tidligt i funktionsperioden 

 Notat til det det nye råd indeholdende dette integrationsråds erfaringer med 

arbejdet i Integrationrsådet i Vejle Kommune. 

 Drejebog, der skal bane vejen for det nye råd. 

 

Forslaget fra Flemming med 2 seancer i efteråret 2017 blev vel modtaget. 

 

Flemming sluttede af med en opfordring til at nævne nogle af dette råds succeser. 

Her blev nævnt: 

 

 Høj mødefrekvens 

 Goder rammer og vilkår for rådsarbejdet 

 Møde mellem mange kulturer 

 God tone og stor tillid og dermed en god debat 

https://dagsordener.vejle.dk/vis/#fee9b957-57a3-43ed-bbcd-8e53226f73a2
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 Åbent hus arrangementet 14. marts 2016 

 Foreningers besøg hos Integrationsrådet 

 Stor kontinuitet – opfølgning på aftaler 

 Stolthed – stolt af at være medlem af Integrationsrådet 

 

10. Evt. Ingen 

 

 


