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Emne: Konstituerende Udsatterådsmøde 
 
 

Mødedato 

30. april 2018 
Mødested/lokale 

Skolegade 1 - Mødelokale 3235 
Mødet påbegyndt kl.

10.00 
Mødet afsluttet kl.

11.00 
Deltagere  

Jack Jellesen, Lillian Stephansen, Lisbeth Harkes Andreassen, Sven Ek, Henrik ”Mas” Nørgaard 
Christensen, Birthe Vorsum, Anders Møller Lauritzen 
Fraværende 

Karen Hvid Vestergaard, Bettina Bøgelund Skjølstrup, Henrik Bertelsen, Steen Høgh 
 

Dato 

30. april 2018 
Referent 

Anders Møller Lauritzen 
Direkte telefonnr.

76 81 60 15 
Journalnr. 

27.15.04-A08-2-17 
 
 
- Præsentationsrunde 
 
- Valg af ekstern repræsentant til Udsatterådet - person med særlig viden og interesse for området. 
 
Birthe og Anders har haft et møde med Cliff Kaltoft (tidligere ekstern repræsentant og formand for 
Udsatterådet), hvor der blev snakket om samarbejdet mellem formand og Vejle Kommune i de sidste 
perioder og hvordan det kan skrues sammen fremadrettet. Ved dette møde gav Cliff ligeledes udtryk for, at 
han ikke er kandidat til Udsatterådet i denne periode.  
 
Udsatterådet ønsker at finde en kandidat med politisk gennemslagskraft, der har viden om og interesse for 
udsatteområdet og som evt. kender det politiske system i Vejle. Det kunne fx være et tidligere byrådsmedlem 
fra Vejle med indsigt i Udsatteområdet. Det kan ligeledes være en god idé at tage fat i Rådet for Socialt 
Udsatte og høre dem, om de har et bud på en relevant kandidat.  
 
Udsatterådet giver Velfærdsforvaltningen mandat til at kontakte Kit Kielstrup og tilbyde hende en plads i 
Udsatterådet. Hvis hun ikke er interesseret har Velfærdsforvaltningen mandag til at kontakte andre relevante 
kandidater samt Rådet for Socialt Udsatte. Udsatterådet orienteres om status her på over mail inden næste 
møde. 
 
- Valg af formand og næstformand 
 
Der er enighed om, at det er at foretrække, hvis den eksterne repræsentant bliver formand for Udsatterådet.  
Det besluttes derfor, at den eksterne repræsentant bliver formand for Udsatterådet.  
 
Henrik ”Mas” Nørgaard Christensen er valgt til næstformand for Udsatterådet 
 
- Evt.  
 
Næste møde i Udsatterådet er d. 22. maj kl. 12.30 i Bygningen. 
 
Udsatterådet er inviteret til Vejle Folkemøde d. 8.-9. juni. Mere information om arrangementet kan i den 
tilsendte mail (sendt fredag d. 27. april) og i de vedhæftede indbydelser. Udsatterådet medlemmer opfordres 
til at deltage.  
De der har mulighed for at deltage bedes skrive en mail til Anne Kristensen på ankrs@vejle.dk og fortælle 
hvilket af følgende tidsrum I har mulighed for at deltage i: 
Fredag d. 8. juni: 12.00-15.00 
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Fredag d. 8. juni: 15.00-18.00 
Lørdag d. 9. juni: 10.00-12.00 
Lørdag d. 9. juni: 12.00-14.00 
 


