Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation, kirken, de lokale
moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle, boligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i Gellerup og
på Toveshøj.

Referat af Samvirkets Styregruppemøde 11. december 2018 kl. 17 – 19
Det Boligsociale Hus, Yggdrasil, Dortesvej 35A
Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Ilham Mohammed, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Helle Hansen
Afbud: Hanaan Yusuf og Faisal Mohamed (efter kontakt)
Uden afbud: Youssef Abdul Kader og Ayaann Cabdi Yusuf

Andet:
Ordstyrer: Lotte Mose Boldsen
Referent: Lone Hedelund
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen,
Youssef Abdul Kader, Ilham Mohammed, Faisal Mohamed, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed,
Hanaan Yusuf, Helle Hansen og

Ayaann Cabdi Yusuf

Dagsorden:
1. Velkomst og dagsorden v/ Lone
Lone orienterede om, at hendes ansættelse stopper 1. januar 2019, men at hun i december ikke
arbejder alle timer for i stedet at gemme disse timer til Styregruppemøde i januar, Årsmødet samt
arbejdsdagen 3. februar for den nye styregruppe
2. Nyt fra Gellerupmodellen
Berit Vinther stopper som formand for Gellerupmodellen pr. 31.12. Fra årsskiftet vil det være Anders, som sidder for bordenden, så Gellerupmodellen vil trods mange besparelser stadig være et
mødeforum efter årsskiftet.
På Gellerupmodellens møde i december drejede et af punkterne sig om ønsket hos flere medarbejder om, at Introdagene gerne måtte strække sig over et længere forløb/flere dage. Konklusionen
blev, at det er op til de enkelte institutioner selv at arbejde videre med det ønske.
Der blev desuden aflagt beretning om arbejdet med SUB midlerne i Skovgårdsparken. (Bilag vedhæftet)
Endelig var der en drøftelse om fortsættelsen af Dignity netværket om PDST – Lotte er nu udnævnt
til tovholder, men vil gerne vide hvordan Gellerupmodellen vil støtte netværket. Der er 3 møder pr.
år, hvor et af hovedpunkterne handler om de sundhedsrelaterede udfordringer i arbejdslivet.
Nanna Kold faciliterer netværket.
Anders blev bedt om at undersøge den kommunale medfinansiering i forhold til den kommunale
sekretær dels i Borgmesteren Afdeling, som jo pt. ikke medvirker til at finansiere Foreningernes Hus
efter det er lukket. Her spares der minimum 200.000 kr. – 300.000 kr. pr. år, dels kunne der evt.
ligge en mulighed i Sport & Fritid i forhold til deres brobyggeransatte. Anders undersøger og tager
punktet med på Gellerupmodellens møde i januar.
3. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
Jesper orienterede kort om Elin fravær grundet sygdom og at det selvfølgelig har en indflydelse i
forhold til Verdenshaverne.
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Indvielsen af Det Boligsociale Hus var en stor succes og det glædede medarbejderne, at så mange –
500 især beboer, derudover samarbejdspartnere samt nysgerrige – kiggede fordi den dag.
VIVA er udtaget til at følge den boligsociale helhedsplan og forske på indsatserne. Det vælter ind
med dokumentation om især job eller uddannelse. På nuværende tidspunkt er 30 i uddannelse og
arbejde. Målet er 100 på 4 år. Så det er fremragende.
80 personer har ønsket at starte på VUC. Årsagen er strukturelle folk vil ud af ydelserne eller kunne
hjælpe deres børn med lektierne. Fra 15.1. flytter VUC ned på det gamle hostel og starter der 3 hold
op.
Nyt fra afd. 4
Renovering, renovering og renovering er hovedemnet.
BBBO har udgivet en udviklingsplan, hvori der peges på nedrivning af 3 blokke – Der er flere uklarheder i forhold til loven i hele drøftelsen med Aarhus Kommune. Disse uklarheder skulle gerne være
afklaret 31.1.2019.
Nyt fra afd. 5
Afd. 5 kan tilslutte sig at hovedoverskriften pt er: Renovering, renovering og renovering. Toveshøj
regner med at 150 lejligheder, skal rives ned, men det indgår ikke i planen.
Opgang nr. 18 og 20 her forventes beboerne at kunne flytte tilbage medio marts
Byparken vil være færdig omkring marts/april, hvor der så vil være indvielse.
Laden er nu ved at lukke helt ned og pakker sammen. Men det er et problem at man ikke ved hvor
beboerrådgiveren skal flytte hen.
Diskussion og videre arbejde og beslutning om udkastet: Hvordan tænker vi Samvirket fra
1.1.2019. Er der noget der skal gøres – bilag vedhæftet
Udkastet blev vedtaget
Evaluering af sidste kvartalsmøde 27.11.2017 – referat lægges på samvirket.dk i begyndelsen af
uge 50
Der var enighed rundt om bordet om, at det vare s…godt kvartalsmøde (bare for at citere) – alle var
rørte, men det var også et hyggeligt møde med god stemning – for ikke at tale om de mange nye
ansigter.
Gode ordstyrer og Hanaan og Jesper gennemførte et rigtig godt interview – især Hanaan svar på de
fremmedfjendske indlæg, hun var blevet mødt med: ”… har sikkert bare haft en dårlig dag”
Det der gjorde mødet godt var, at der var kød og blod på mødet. Eller sagt anderledes, der var mennesker bag oplæggene
Årsmødet januar 2019
a. Årets ildsjælepris – er lagt på facebooksider og på Samvirkets webside, så afventes forslag
b. Indhold i årsmødet – ideer og forslag – efter en del snak frem og tilbage endte Styregruppen med at foreslå, at mødet holdes på Gellerupscenen og at der arbejdes med input/med
at skabe samarbejdsrelationer mellem aktører til forårsfesten d. 6. april. Det blev aftalt at
Lone tager kontakt til Cirkus Tværs og forelægger forslaget. Det er gjort og der tales nærmere om forslaget mandag d. 17. december.
c. Valgprocedure etc. tager vi på mødet i januar – Der udarbejdes en stemmeliste med 6 rubrikker, og så skal man skrive numre på sin stemmeseddel. I oplæg inden opstilling gør Styregruppen det klart, at det forpligter at stille op, man skal komme til møderne, melde afbud
og afgive sin plads hvis man kan se, man alligevel ikke har tid til at deltage aktivt til møderne
gennem året.
Samvirket i 2018
a. Status på Samvirket i 2018
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Der var enighed om at Kvartalsmøderne har været gode i 2018, at Laden har været en god
ramme, som har styrket det kommunikative netværk. God mad har der også været. Tak til
Lars og Michael.
b. Status på Styregruppen
Også her har der været god stemning på møderne, men det har været irriterende med det
manglende fremmøde. Det skal være anderledes fremover.
Men det har også været svært at finde sine ben og hvad det er Styregruppen skal beskæftige
sig med.
10. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde” og ”Året der gik”
Tilfredshed med mødet også selvom det kom lovlig sent i gang, men det var der jo en væsentlig
grund til, idet alle havde været til afsked med Jens betjent.

Det var vist det
Håber I alle får en god jul/juleferie og kommer godt ind i det nye år
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