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Temamøde 3 i Integrationsrådet vedr. 
fremmødevalg 1. kvartal 2023 mv. 

Mødedato Mødested/Lokale Mødetid Sluttidspunkt 

7. december 2022 Mødelokale 5, 
Administrationsbygningen, 
Skolegade 1 

kl. 17 kl. 19 

Fremmødevalg til Integrationsrådet. Vedtægtsændringer og 
gennemførelse af valg i 1. kvartal 2023 

På Byrådets møde den 9. marts 2022 blev det nuværende 
Integrationsråds funktionsperiode begrænset til 1. april 
2023. Herefter skal et nyt integrationsråd tiltræde.  

Der skal derfor afholdes et fremmødevalg i 1. kvartal 2023 
gældende for den resterende periode frem til 1. kvartal 
2026. Fremmødevalget kræver en ændring af vedtægterne 
for Integrationsrådet.   

I forbindelse med den kommende vedtægtsændring har 
arbejdsgruppen drøftet, hvordan vi sikrer en fortsat bred 
repræsentation i Rådet. Resultatet af disse drøftelser 
forelægges Rådet til videre drøftelse. 

Antal rådsmedlemmer (nuværende 7 udpegede medlemmer) 
og antallet af årlige møder (nuværende mindst 4 årlige 
møder) i det nye råd drøftes. 

Praktisk gennemførelse af valget. Drøftelse af vedhæftede 
forslag til tidsplan. 

Mette indledte med kort at ridse historikken for et 
fremmødevalg i 1. kvartal 2023 op. 

Krestine fortsatte med at trække hovedpunkterne fra det 
forudgående møde i arbejdsgruppen op. Her havde 
hovedvægten været på, hvordan vi sikrer et stort engagement, 
gode danskkundskaber m.v. hos de kommende medlemmer. 
Dertil kommer en bred repræsentation i det nye råd med 
hensyn til alder, køn mv. Dette vil ske gennem en opfordring 
til at lade sig opstille. 

Antal medlemmer i det nye råd: Der var enighed om at øge 
antallet af valgte medlemmer fra 7 til 10 for bl.a. at opnå en 
bedre balance mellem antallet af udpegede og valgte 
medlemmer. 
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Antal årlige møder: Der var enighed om at forhøje det årlige antal møder fra 
mindst 4 til mindst 6 for at mindske tiden mellem hvert møde og dermed øge 
tilhørsforholdet medlemmerne imellem.  

Praktisk gennemførelse af valget: Der var enighed om et enkelt centralt 
beliggende valgsted i Vejle Kommune. Valget faldt på Bygningen. Valgdatoen 
blev fastsat til lørdag den 4. marts 2022. Valget skal foregå som et 
opstillingsmøde, hvor kandidaterne melder sig på mødet. Efter en kort tale af 
hver kandidat, vil der være en enkelt valghandling, hvor hver vælger kan 
stemme på tre forskellige kandidater.   

Derudover blev vigtigheden af en omfattende annoncering af valget i såvel 
elektroniske som trykte medier understreget. Den Boligsociale Helhedsplan 
vil her komme til at spille en vigtig rolle med uddeling af flyers, etc. 
Informationsmaterialet om valget skal oversættes til relevante sprog.  

 

Arrangement for alle etniske foreninger i Vejle Kommune ultimo januar 
2023. Drøftelse af vedhæftede skitse til program. 

Poul Erik og Claus berettede om planlægningen af det kommende aftenmøde 
med de etniske foreninger. Formålet med arrangementet er at styrke 
kontakten til de etniske foreninger. Aftenen vil bestå af en blanding af 
inspiration og vidensdeling. Hvad forstår vi ved en forening – give noget til 
fællesskabet og det folkeoplysende indhold i foreningsarbejdet. 
Mulighederne for at søge støtte vil blive gennemgået.  

Datoen for arrangementet blev fastsat til torsdag den 26. januar kl. 17-20 i 
Nørremarks Center 10. Øvrige punkter i programskitsen blev godkendt.  

 

Nyt fra medlemmerne. 

Krestine berettede om de to valgarrangementer i Nørremarks Center 10 og i 
Løget i ugen op til folketingsvalget. Begge arrangementer havde været en 
succes – stort fremmøde og en god debat med paneldeltagerne. Derudover 
omtalte Krestine et rekrutteringsevent (arbejdsmarked) ligeledes i 
Nørremarks Center 10, hvor 150 primært etniske borgere var mødt. Mulig 
deltagelse fra Integrationsrådet i lignende events i fremtiden. 

Yasser omtalte Verdensmiddag (Kend Din Nabo) -arrangementet i Kvarters 
huset i Løget 24. oktober 2022 – et samarbejde mellem Løget Kirke og Løget 
Moske. 

 

Evt. 

Ingen 
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Deltagere: Claus Friis Dall, Gitte Frederiksen, Hjalte Simonsen, Krestine Krogh Thomsen, Mahbub 
Farahi, Marianne Falkenstrøm Quist, Martin Jensen, Muhsin Türkyilmaz, Poul Erik Møller, 
Sooriyakumar Subramaniam, Susanne Clausen og Yasser Mohamed Rady. 

 

Fraværende: Bejadin Isufi, Kursat Yunus Türkyilmaz, Senada Mehic og Shah Mahmood MIrzad. 

 

 
 


