Tilløbsstykke til Samvirkets Årsmøde i
Foreningernes Hus
Årsmødet tirsdag den 31. januar 2017 kl. 16.30-20 bød på mange
deltager, kampvalg til Samvirkets styregruppe og fejring af frivillighed.

Over 100 personer havde i år
lyst til at deltage i aftenens
program

Aftenens program
Årets der gik i Samvirket
Valg til ny styregruppe
Overrækkelse af Samvirkets ildsjæl Pris.
Kl. 19:30 fællesspisning fra Madtorvet.

Årets der gik i Samvirket
Aftenen startede med, at mødelederne Ilham Mohammed og Helle Hansen bød velkommen
med at konstaterede at Årsmødet jo som altid er Årets Fest i Samvirket og at det var en stor
glæde, at så mange har lyst til at deltage.
Herefter blev Kristian Bjerring Lauritsen præsenteret som ny leder af Den Boligsociale
Helhedsplan i Gellerup/Toveshøj efter at Henning Winther med kort varsel var fratrådt ugen
før.
Efter denne præsentation blev året der gik præsenteret.

Valg til ny styregruppe
Den eksisterende Styregruppe blev kaldt på scenen til tak for rigtig godt og spændende
samarbejde i 2016, hvorefter såvel kandidater, som gerne ville genvælges og nye stillede op til
den kommende styregruppe.
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Med erfaringer fra valghandlingen sidste år blev en ny valgprocedure gennemført. Denne gang
skulle folk blive siddende på deres pladser og stemmesedlen blev så uddelt og samlet ind igen
af Samvirkets 2 sekretærer, hvorefter stemmeudvalget gik ud for at tælle stemmerne.
Også denne gang var der stor interesse for at være med til at organisere Samvirket og dets
mange aktiviteter i Gellerup. Der skulle vælges seks fra den frivillige verden, mens fem andre
allerede er udpeget af Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening og de to boligafdelinger.

Shire Abdirahman og de andre kandidater holdt hver en lille tale.
Otte stillede op til de seks poster, så der skulle stemmes. De otte holdt hver en lille tale om,
hvad de står for, og hvorfor det er en god ide at stemme på lige netop dem. Alle var det
ildsjæle, der hver på sin måde arbejder for at gøre Gellerup til et endnu bedre sted at bo.
De godt 100 fremmødte kunne hver stemme på maksimalt 6 personer.
Mens stemmeudvalget var i gang med at tælle stemmer op, sang mødedeltagerne en omdelt
sang og der blev holdt pause, hvor det var muligt at komme med input til den nye
styregruppe. En chance kun 1 benyttede sig af.
Afstemningsresultatet blev, at disse seks er valgt til styregruppen for 2017:
•
•
•
•
•
•

Mohammed Dahir
Faisal Mohamed
Chadi Ali Kayed
Elsebeth Frederiksen
Hanaan Yusuf
Shire Abdirahman
Som suppleanter blev Awil Abdi Ade og Solvejg Pedersen valgt.
De fem "udpegede" medlemmer er:

•
•
•
•
•

Anders Glahn, Aarhus Kommune
Lotte Mose Boldsen, Aarhus Kommune
Kristian Bjerring Lauritsen, Brabrand Boligforening
Ilham Mohamed, Toveshøj
Abdinasir Jama Mohamed, Gellerupparken
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Hele den nyvalgte styregruppe. Fra venstre: Kristian Bjerring Lauritsen, Anders Glahn, Chadi Ali
Kayed, Awil Ade (suppleant), Shire Abdirahman, Mohammed Dahir, Hanaan Ahmed, Elsebeth
Frederiksen, Lotte Mose Boldsen, Ilham Mohamed, (siddende:) Faisal Mohamed og Abdinasir
Jama Mohamed.

Overrækkelse af Samvirkets ildsjæl Pris.
Samvirkets pris 2017 gik til Anett Sällsäter Christiansen

I begrundelsen lød det bl.a.: Hun fortjener det utroligt meget, da hun går meget ind for at hjælpe
mennesker omkring hende. Og det er noget hun er enormt investeret i, og det er noget som ligger i
hendes natur. Og det har hun blandt andet gjort at være frivillig. Ved at være frivillig kan hun udøve
sin store passion.
Du kan læse mere om Anett her:
http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/samvirket-satte-pris-paa-anett/

I lighed med de foregående år var der også i år relevante nomineringer:
Der blev igen i år peget på sidste års vinder:
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Helle Hansen
Vi møder Helle Hansen alle steder. Hun har gjort en forskel i forbindelse med
Helhedsplanen, forskellige foreninger, klubber, projekter og aktiviteter for alle
borger.

Conny Andersen
Conny er sundhedsplejerske, og er kommet hos rigtig mange børnsfamilier i
området. Hun har også været tilknyttet Nordgårdsskolen gennem mange år som
sundhedsplejerske. Af hensyn til vores tavshedspligt og ikke mindst til familierne
kan jeg af gode grunde ikke give eksempler. Det der kendetegner Conny meget i
mødet med familierne er hendes åbenhed og engagement.
Rana Hamadi
Rana Hamadi er meget aktiv og engageret. Hun Laver mange aktiviteter
sammen med ældre damer trods, at hun har en stor familie, som hun tager
sig af samtidigt. Ældre kvinder mødes hver anden uge, hvor de spiser
sammen. Rana Hamadi deltager også i foreningens aktiviteter. Hun er
altid klar til at yde hjælp, når der er brug for det. Hun er en positiv og dejlig
person som spreder glæde i gruppen

Aften sluttede af med en lille koncert med Orhan Turan og fællesspisning fra Madtorvet,
som var mad lavet af Ilham Mohamed, Kaltuma Guraa, Café Perlen og Palæstina Madkultur.
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Dette billede k an ik k e v ises i øjeblik k et.

Velkommen til Samvirkets årsmøde 2017
10 års jubilæum
Kl. 16.30: Indskrivning og kaffe
Kl. 17.00: Velkomst og underholdning
Kl. 17.15: Året der gik
Kl. 17.30: Tak til Samvirkets styregruppe og valgprocedure.
Kl. 18.00: Sang
Kl. 18.10: Valg
Kl. 18.30: Hvordan virker vi sammen
Kl. 18.45: Overrækkelse af Samvirkets Pris
Kl. 19.05: Præsentation af valgresultatet og den nye styregruppe
Kl. 19.15: Årsplan
Kl. 19.20: Fælles spisning fra madtorvet

Samvirket
• Samvirket er et samarbejde mellem områdets beboer,

foreninger, frivillige, Brabrand Boligforening og
offentlige ansatte, som mødes 5 gange om året til
årsmødet i januar og 4 kvartalsmøder. Derudover
afholdes 2 Introdage til området for nyansatte og
foreningsaktive, ligesom Samvirket er medarrangør
ved afholdelse af forskellige traditioner i området .

Hvad laver styregruppen
Planlægger sammen med sekretariatet Samvirkets Kvartalsmøder.
Følger op på temaer og initiativer, der udspringer fra kvartalsmøderne.
Koordinerer fællesinitiativer i lokalområdet.
Understøtter aktiviteter i lokalområdet.

Styregruppen mødes til
En arbejdsdag, hvor man bliver enige om, hvad man vil arbejde for i
løbet af året.
4 planlægningsmøder, hvor kvartalsmøderne forberedes.
Evt. deltagelse i ad-hoc møder vedrørende konkrete initiativer

Styregruppen har indflydelse på:
Hvad der skal fokuseres på i Samvirket i løbet af året.
Hvordan kvartalsmøderne og årsmødet skal afholdes.

Styregruppens Sammensætning
I Samvirkets styregruppe vælges 6 ud af 11 siddende medlemmer.

De 5 faste medlemmer sidder i styregruppen for at forpligte Aarhus
Kommune og Brabrand Boligforening til at indgå i samarbejdet.

Faste medlemmer
Boligforening og kommune

Anders Glahn – Børn & Unge
Erna Damgaard – Socialforvaltningen
Kristian Bjerring Lauritsen –Brabrand
Boligforening
En repræsentant fra afd. 5
En repræsentant fra afd. 4

Valgprocedure til Samvirkets
styregruppe
2017

§1 Stemmeberettigede
• Alle årsmødets mødedeltagere over 16 år er

berettiget til at stemme.

• Når opstillingen er færdig, og alle kandidaterne har

præsenteret sig, lukkes dørene til valglokalet, og
alle bliver siddende på deres pladser til
valghandlingen er overstået.

• Valghandlingen igangsættes af de to ordstyrer, som

§ 2 Stemmeudvalg
• Til Årsmødet har Styregruppen for Samvirket

nedsat et stemmeudvalg på seks personer.
De tæller stemmer

I 2017 er det:
• Kristian Bjerring Lauritsen
• Birger Agergaard
• Anders Glahn
• Erna Damgaard

§ 3 Kandidater
• Opstilling af kandidater sker ved opråb af navne på
personer, som positivt tilkendegiver, at de stiller op.
• Det er muligt at stille op som kandidat ved skriftligt tilsagn,
hvis man er forhindret i at deltage i mødet.
• Man kan stille op som kandidat, hvis man har tilknytning
til området enten som beboer eller aktiv i området – via
arbejdsplads eller foreningsliv

§ 4 Antal kandidater
• Hvis der opstilles seks kandidater er der tale om fredsvalg,
og punktet " Valg" er afsluttet.
• Hvis der er færre end seks kandidater kan forsamlingen
tilkendegive, at styregruppen gives mandat til at supplere
sig selv.
• Hvis der er flere end 6 kandidater, skal der gennemføres
en valghandling

§ 5 Stemmeseddel
• Hvis der opstilles flere end seks

kandidater, fremstilles en
stemmeseddel med kandidaternes
navne.
• Stemmesedlen kopieres i passende

antal i forhold til mødedeltagere.

§• For6 atValg
stemmesedlen er gyldig, skal der sættes kryds ved
mindst 1 eller højst 6 kandidater. Sættes mere end seks
kryds er stemmesedlen ugyldig.
• Der kan kun sættes et kryds pr. kandidat, ellers er
stemmesedlen ugyldig.
• Valgt er de seks kandidater, der får flest stemmer.
Efterfølgende kandidater er suppleanter i rækkefølge efter
stemmetal.

Dette billede k an ik k e v ises i øjeblik k et.

Eksempel på udfyldelse
af stemmeseddel:
Korrekt udfyldt:

Forkert udfyldt:

Mindst 1 kryds
NAVN - kandidat
Ahmed Ali

– højst 6 kryds
X

Hans Hansen
Mustafa Hassan

Mindst 1 kryds
NAVN - kandidat

– højst 6 kryds

Ahmed Ali
Hans Hansen

X

Marie Jensen

Mustafa Hassan
Marie Jensen

Ole Olsen

X

Ole Olsen

Fatima Ahmed

X

Fatima Ahmed

Jens Nielsen

Jens Nielsen

Amira Mansour

Amira Mansour

Søren Jensen

Søren Jensen

XXXXXX

Dette billede k an ik k e v ises i øjeblik k et.

Stemmeseddel
For at stemmesedlen er gyldig, skal der sættes kryds ved mindst 1 eller højst 6 kandidater. Sættes mere end seks
kryds er stemmesedlen er ugyldig.

Mindst 1 kryds
NAVN - kandidat

– højst 6 kryds

A- Elsebeth Frederiksen

53

B- Hanaan Yusuf

65

C- Chadi Ali Kayed

53

E- Awil Abdi Ade

48

F- Faisal Mohamed

60

G- Shire Abdirahman

48
22
73

H- Solveig Pedersen
J Mohamed Dahir

Dette billede k an ik k e v ises i øjeblik k et.

Samvirkets årsplan

Kvartalsmøder: kl. 16.30 – 19.30
Tirsdag den 28. marts
Tirsdag den 23. maj
Tirsdag den 26. sep.
Tirsdag den 28. nov.
Introdagene: 8.30 - 15
Tirsdag den 14. marts
Tirsdag den 12. sep.

Bestyrelsesmøder:
Aftales med den nye styregruppe

Årsmødet forventes afholdes den 30. januar 2017

Vi ses næste gang den 28. marts

