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Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gelle-
rupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle 
foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation, kirken, de 
lokale moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og beskæftigelsesfor-

valtningen, ildsjæle, boligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i Gelle-
rup og på Toveshøj. 

 
 
 
 

 

 

Referat fra mødet i Samvirkets styregruppe 13. december 2016 
 

Deltagere: Henning Winther, Anders Glahn, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Ilham Mo-

hammed, Erna Damgaard, Hanaan Yusuf, Shire Abdirahman Ahmed, Walid Mahmoud, Maryan 

Ruun Hayir 
Afbud: Helle Hansen 
Referent: Wissal El-Arid  
Ordstyrer: Lone Hedelund  
  
 

1. Godkendelse af referat fra sidste Styregruppemøde samt dagsorden. 

Referatet og dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Evaluering af sidste kvartalsmøde – 29.11.2016  

Generelt var det et godt møde.  

- Kontanthjælpsloft ved Marianne Skovbakke, Kirsten Pierobon og Joan Kunze fra Aarhus Kom-

mune var meget relevant. Det er godt, at beboerne bliver informeret  og de informationer øn-

sker styregruppen at udbrede til flere beboere, derfor er det besluttet at temaet skal tages op 

igen på et kvartalsmøde i 2017.  

- Tryghedsbarometer var meget betryggende. 

- Væksthuset er interessent. Årsagen til at samle daginstitutioner er pga. faldende børnetal i om-

rådet. Et forslag var, at dette kunne være et emne på et kvartalsmøde. 

- Selvom beredskabet har været aktivt i så mange år, er der alligevel nogle, der føler sig udenfor. 

Vi må reklamere mere for det.  

- Der var en uhensigtsmæssig kommunikation mellem styregruppen og næstformand for afdeling 

4 på sidste kvartalsmøde. Flere af styregruppens medlemmer er ked af, at han ikke spørger dem 

men i stedet står frem i det offentlige og anklager dem for utroværdighed. Styregruppen er 

bredt sammensat. Der er både repræsentanter fra Aarhus Kommune, begge afdelinger samt 

forskellige frivillige, som er direkte valgt. Styregruppen opfordrer næstformanden til i det mind-

ste i første omgang at henvende sig til afdeling 4.’ repræsentant. Vi lære ved at lytte til hinan-

den. Samvirkets aktivitetsmidler er blevet evalueret, og evalueres løbende, der er udarbejdet 

retningslinjer til aktivitetsmidlerne efter et pointsystem. Der har været afholdt et åbent hus for 

at hjælpe foreningerne med at søge aktivitetsmidlerne. (aktivitetsmidler bliver drøftet under 

punkt 5.) 

Styregruppen har besluttet: 

- At drøfte fremtidig kommunikation til og fra Samvirket herunder Styregruppen samt med 

hvor man som beboer får de bedste svar på ens spørgsmål. 

-  At hvert Styrgruppemedlem skal tage fat i sit netværk og informere om, hvad vi laver i Sam-

virket og i Styregruppen. 
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- At repræsentanter fra begge afdelingsbestyrelser opfordres til at bringe Samvirket som et fast 

punkt i deres dagsorden og omvendt ligesom i Gellerupmodellen. Styregruppen har ønsket 

det længe, og det er vigtigt med et to vejs kommunikation og åbenhed.  

- Afd.5 har allerede et fast punkt på dagsorden, som hedder boligsocialhelhedsplan og samvir-

ket.  Ilham opfordrer afd. 4. til at få det samme. 

- Elsebeth overvejer at trække sig som repræsentant for afdeling 4 og stille op til valg i årsmøde 

som beboer. 

 

3. Året der gik i Styregruppen  

Wissal gennemgik power point med året, der gik.  

Anders: Styregruppen kan klappe sig selv på skulderen. Vi var ambitiøse til styregruppens arbejds-

dag, og det gav en god start. Med en rigtig god styring af vores sekretærer har vi nået ret meget.   

gellerup.nu har været  gode til at dække kvartalsmøderne. 

Henning: et rigtigt godt år, og til næste år står alle boligsociale medarbejdere i sekretariatet til rå-

dighed.  

Walid: børneopdragelse er et godt tema og skal med til næste år. 

Maryan: kontanthjælpsloft er også interessent. 

Chadi: tryghedsbarometer er også vigtigt 

Børnebyrådet er meget vigtigt at tænke på til næste år  

Hanaan: fortalt at bydelsmødrene havde haft besøg af Børne-/ungebyrådet, og det var rigtig godt. 

De skal inviteres til kvartalsmøderne.  

4. Planlægning af Årsmødet - særlig mærkedag 10 år 
a- årets ildsjælepris 2017: skemaet er sendt ud til alle foreninger, Samvirkets deltagere, gelle-

rupmodellen og boligsociale medarbejdere. Styregruppen mødes igen den 9. januar 2017 
for at vælge de nominerede og vinderen.  
  

b- året der gik: Lars laver en kort film. Input fra Styregruppens medlemmer: det er vigtigt at 
have følgende emner med: 

� beredskabet, introdage og tryghedsbarometer 
� temaer fra kvartalsmøder især børneopdragelse og kontanthjælp 
� tryghedsindeks/ fald på indbrud og kriminalitet. 
� Helhedsplaner 

c- det kommende år - udarbejde mødekalender for 2017 som skal registreres i Samvirkets ka-
lender i hjemmesiden 

Årsplan for Samvirket i 2017  
Kvartalsmøder: kl. 16.30 – 19.30 
Tirsdag den 28. marts 
Tirsdag den 23. maj 
Tirsdag den 26. sep.  
Tirsdag den 28. nov. 

Bestyrelsesmøder:  
Aftales efter årsmødet med den nye styregruppe 

Introdagene:  8.30 - 15 
Tirsdag den 14. marts 
Tirsdag den 12. sep.  
 

Arbejdsdagen lørdag  
Et forslag den 4. februar 
 

Årsmødet forventes afholdes den 30. januar, men afhængig af samvirkets forankring 
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Senere udarbejdes et årshjul for fællesaktiviteter, som bringes i gellerup.nu 

d- valg - hvem genopstiller til Styregruppen af nuværende medlemmer – kender vi andre? 
Shire vil ikke stille op til næste gang, men der er to fra Algargaar forening, der gerne vil stille 
op. Maryan vil overveje, om hun vil stille op igen.  
Chadi, Helle, Hanaan, Walid, og måske Elsebeth vil gerne stille op til valget. 
Besluttet at for at hindre valgproblemer som sidste år, vælger vi ikke at dele stemmesedler 
ud, som skal byttes. Ordstyrerne nævner ved velkomst at ved valg punktet, lukker vi dørene, 
og alle bliver siddende på deres pladser til stemmesedlerne er blevet uddelt og indsamlet 
igen og valgudvalget med observatørerne er gået væk for at tælle stemmerne.     

e- underholdning på Årsmødet.  
Henning vil meget gerne sørge for underholdning, og Wissal vil undersøge om Ahmad fra 
Fritidspatruljen kan og vil medvirke med yderligere underholdning.   

Shire og Hanaan var nødt til at gå. 

5. Samvirkets aktivitetsmidler (færdigredigeret bilag) samt drøftelse af fællesaktiviteter 
Samvirkets aktivitetsmidler er til brug for udvikling af aktiviteterne for beboerne i området og ikke til 
driftsaktiviteter. Det vil sige planlægningsmøder, bestyrelsesmøder, velgørenheds/ kommercielle ak-
tiviteter samt vejledning og rådgivning og projekter til udlandet kan ikke støttes af Samvirkets aktivi-
tetsmidler. Der er stadigvæk få foreninger, der misforstår formålet med samvirkets aktivitetsmidler. Vi 

har haft nogle tilfælde som gør, at vi er nødt til at se grundigt på vores regler. I kommunens øjne er det fak-
tisk et misbrug af aktivitetsmidler. Sagerne bliver håndteret, men vi er nødt til at arbejde ud fra et tillids-
princip.  

I den ansøgte periode fra 1. juli – 31. dec. har vi haft de følgende udfordringer i nogle ansøgninger: 
 

1. Flere foreninger (ca. fire til fem foreninger) søger om aktivitetsmidler til den samme aktivitet, 
som er blevet holdt for en begrænset målgruppe. Det vil betyde, at et enkelt arrangement, som 
efter retningslinjerne kun må få 1 point søges om at få flere point.   

2. En person som repræsentere flere foreninger i fælles arrangementer eller kurser og det kan risi-
keres at flere foreninger får flere point for en person. Det er ikke hensigten med samvirkets 
midler. 

3. Nogle foreninger søger om aktivitetsmidler til mange kurser. Netværkskoordinatoren har i 
sammenhæng med et samarbejdsopgave med Sport & Fritid fået et tilbagemelding på, at nogle 
af de foreninger slet ikke har været tilmeldt de kurser, som Sport og Fritid har afholdt. Vi har 
endnu ikke fået en tilbagemelding fra de foreningerne om, at de er blevet forhindret i at afvikle 
deres aktiviteter, selvom perioden er nærmest afsluttet.  
 

Styregruppen blev meget oprørte over den melding og har derfor besluttet følgende: 
- Netværkskoordinatoren skal skrive ud til alle foreninger, som har søgt om samvirkets aktivi-

tetsmidler for at bekræfte, at de har afviklet de planlagte aktiviteter og kurser. Såfremt der ikke 
er respons fra de berørte foreninger, vil problemstillingen blive taget op på det første Kvartals-
møde i 2017.  

- Den ny styregruppe skal arbejde med bedre pointsystem, hvor man tager fat i, om man skal have point 
for kurser og hvordan man arbejder i forhold til fællesaktiviteter. 

- Nedsætte en gruppe som kan indkaldes til råd mht. nærmere behandling af ansøgninger. 
 

6. Børneopdragelse - videre planlægning. Dato for møde med Jesper Holme ved Erna og Anders 
Erna: Jesper kan komme enten en tirsdag eller mandag. Aftalt den 27. februar 2017.  
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7. Mål for Samvirket – input med forslag – Oplæg Henning og Anders (punktet drøftes til næste Styre-
gruppe mandag den 9. januar 2017, da vi ikke grundet det fremskredne tidspunkt kunne nå det) 
 

8. Revision af www.samvirket.dk  – orientering ved sekretærerne 
Samvirkets hjemmeside skal fortyndes. Der er rigtige mange informationer, som ikke mere er rele-
vante under Samvirket. AktørAtlas og nyhederne er nu overdraget til gellerup.nu. Helhedsplanen er 
under Det Boligsociale Sekretariatet. Historikken skal beholdes og andre informationer vil blive arki-
veret. Hjemmesiden skal bruges fremadrettet til at lægge referaterne ud fra kvartalsmøder og styre-
gruppemøder samt introdagene og årsmødet.  Kalenderen skal bruges til at oplyse om Samvirkets 
møder og introdage.  

 
9. Samarbejdet med sekretærerne – hvad er sekretærernes arbejdsfunktion og er der plads til forbed-

ring og i givet fald hvordan 
Super godt arbejde. Gode dagsordner, drejebøger og ikke mindst god styring. I forhold til de antal ti-
mer som sekretærerne skal have, så er vi i styregruppen godt serviceret.  
 

10. Evt. 
Hvad tager jeg med fra dagens møde – runde 
Alle var enige om at det var en god dag. Der var meget at samle op på for hele året, og det indikere, at det 
har været et godt år, hvor styregruppen har været meget engageret.  
 


