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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 møde i Samvirkets styregruppe tirsdag d. 16. august 2016 

 

Deltagere: Henning Winther, Anders Glahn, Elsebeth Frederiksen, Chadi Al-Kayed, Erna Damgaard, Helle 
Hansen, Hanaan Yusuf, Shire Abdirahman Ahmed, Walid Mahmoud, Maryan Ruun Hayir 
Afbud: Ilham Mohammed 
Uden afbud:  
Referent: Lone Hedelund 
Ordstyrer: Wissal El-Arid 
 

 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. ”Hvad er Samvirket til for?” – Henning indleder:  

a. Hvad er Samvirket til for – herunder strategien – Helle refererer fra arbejdsgruppen 

b. Foreningssamarbejde – Hanaan refererer fra arbejdsgruppen 

3. Opfølgning fra sidste kvartalsmøde 

a. Herunder opfølgning på punktet om Børneopdragelse – Erna orienterer 

b. Samvirkets aktivitetsmidler – opfølgning fra møde 28.6 – Wissal orienterer  

4. Fastlæggelse af dagsorden til kvartalsmødet 27. september 2016 

a. Forslag fra Heidi: se nedenfor 

b. Andre punkter: Opsamling fra dagens møde om Samvirkets fremtidige strategi og arbejds-

opgaver, Kontanthjælp, DGI i området v. Morten Graff foruden de faste punkter: Tryghed 

+ Tryghed og trivsel i forhold til den fysiske og boligsociale helhedsplan + Den Kommende 

boligsociale helhedsplan + Samvirkets OBS 

5. Evt. 

6. Hvad tager jeg med fra dagens møde? 

 

Referat: 

1. Dagsorden godkendt 

2. ”Hvad er Samvirket til for?”:  

a. Henning indledte med at give et historisk rids over Samvirket: strategi, værdi, mission samt 
bestyrelsens sammensætning og sammenhæng med området (fil vedhæftet) 

b. Hvad er Samvirket til for – herunder strategien – Helle refererer fra arbejdsgruppen 

Langsigtet strategi :   

1. Mere direkte dialog på møderne 
o Oplæggene skal være bedre forberedt: flere visuelle oplæg, detaljer kan udleveres 

i faktaark (fysisk helhedsplan producerer faktaark i forvejen). 
o Teknik mm. skal være velforberedt, så vi ikke skal vente på film mm. 
o Tidsplanen skal holdes 

2. Mere tydeligt link mellem Gellerupmodellen og Samvirket. 
o Gellerupmodellen behandler et fast punkt, der hedder Samvirket. 
o Samvirket skal behandle et fast punkt, der hedder Gellerupmodellen. 
o Gerne flere medarbejdere/ledere med på kvartalsmøderne 

3. Forankring af Samvirket 
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o Eksempelvis grundejermodel/fællesråd, som overtager driften af Samvirket på 
områdets vegne 

4. PR-kampagne for Samvirket 
o Information til ansatte og beboere om Samvirket 
o Udbrede kendskabet til Samvirket mhp. flere deltagere 

Til at uddybe forslaget blev der knyttet nogle kommentarer til oplægget:  
o Punkt 1 var meget tydelig 
o Punkt 2: Det er vigtigt at måden Samvirket fungere på skal give alle mulighed for at 

deltage i såvel Kvartalsmøde som Styregruppearbejde. Håbet er derfor også at se flere 
dagtilbudsledere til kvartalsmøderne.  Rapporten ”Frivillighed i det boligsociale arbej-
de”, som omtales senere i referatet, viser at netop dagtilbudsområdet er det område 
som har færres frivillige tilknyttet eller hvor der er mindst foreningsaktivitet omkring. 
Det er vigtigt at Samvirket og Gellerupmodellen gensidigt har hinanden på dagsorde-
nen som et orienteringspunkt for at sikre og forbedre informationsniveauet. Som et 
eksempel burde Stryegruppen om ikke Kvartalsmødet være blevet orienteret om at 
der er søgt midler til Kontaktstedet 02 i SATSpuljen. 

o Punkt 3: en kommende grundejerforening kan evt. opkræve kontingent, som på sigt 
kan medvirke til helt eller delvist at betale sekretærfunktionen, som i øjeblikket beta-
les af Det Boligsociale Sekretariat og Aarhus Kommune. Udover afd. 4 og 5 vil der 
komme en grundejerforening i tilknytning til Ungdombyen og til Ringgaden samt evt. 
andre. 

o Punktet PR (4) blev delvis knyttet sammen med bedre kontakt mellem Samvirket og 
Gellerupmodellen med en opfordring til, at Samvirkets styregruppemedlemmer, som 
også er i Gellerupmodellen her opfordre flere ledere især dagtilbudsledere til at delta-
ge i Kvartalsmøderne, måske netop når det nu er besluttet at have fokus på børneop-
dragelse. Ellers blev der talt om udarbejdelse af en folder og mere fokus på Introda-
gene og Årsmødet, måske også at der hænges invitationer op i opgangene til Samvir-
kets forskellige møder og aktiviteter.  

Konklusionen på orienteringen og den efterfølgende debat er følgende; strategien er et ar-
bejdspapir, men at strategien skal på Samvirkets web samt med på årsmødet til Januar, som 
en del af beretningen 

c. Foreningssamarbejde – Hanaan refererer fra arbejdsgruppen 

1- Der er mange foreninger i området, hvilke gør, at der er få ressourcestærke frivillige i 
planlægnings niveau - små foreninger blive stærkere, når de slår sig sammen og arbejder 
sammen om samme aktivitet, så kan de tilbyde aktiviteter med bedre kvalitet.  
Næste skridt: gøre opmærksom på Samvirkets aktivitetsmidler og pointsystemet. 

2- Synlighed og bedre netværk. Kontakt og samspil mellem foreninger på tværs eller for-
eninger og aktører i området er vigtigt, derfor er det vigtigt med opbakning til netværks-
dannelse. Kommunikation mellem foreninger ( lukkede facebookside om aktiviteter på 
tværs mellem samarbejdspartnere)  
Foreningsnetværk i Gellerup og Toveshøj facebookside: Foreninger kan reklamere til de-
res aktiviteter og synligøre deres indsats desuden skriver en artikel til Gellerup.nu. (forud-
sætninger til Samvirkets aktivitetsmidler) 
Næste skridt: Etablere  lukket facebookside til foreninger (Hanaan) 

3- Foreninger kan styrkes og kan mere ved at arbejde sammen om aktiviteter og på tværs af 
etnicitet. Vi respektere at foreninger lave deres forenings arrangementer. Dem som kan 
bidrage skal have lov at bidrage, dem som ikke kan eller har ressourcer er også okay! 
Det er selvfølgelige, hvis forening  kan samarbejde og er klar til at spille en aktive rolle.  
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Næste skridt: Ilham, Chadi og Anders holde oplæg om Samvirkets aktivitetsmidler og 

hvordan pointsystemet bakke op omkring at foreninger kan samarbejde på tværs af etnici-

tet til september kvartalsmøde. 

Oplægget blev vedtaget. På næste Kvartalsmøde tages der allerede fat i frivillighed og for-
eningssamarbejde. Ligesom der bliver fokus på Samvirkets Aktivitetsmidler. Yderligere vil 
der i efteråret bliver sat fokus på foreningernes samarbejde, hvor kan de med fordel samar-
bejde yderligere, få en økonomisk gevinst af et større samarbejde og/eller samarbejdsafta-
ler, måske blive mere opmærksom på at tænke i aldersbestemte aktiviteter.  f.eks. ved at 
tænke: trænere/lokal/økonomi. 

3. Opfølgning fra sidste kvartalsmøde 

a. Herunder opfølgning på punktet om Børneopdragelse – Erna orienterer 

Erna har aftalt med Jesper at hun aftaler nærmere forløb med ham efter 21.8, når Jesper 
har mere overblik over sit nye arbejde, herefter informeres Styregruppen. Det lykkes forhå-
bentlig at arrangere en temaaften i efteråret om børneopdragelse, men det kunne også væ-
re en lørdag i tidsrummet kl. 10 til kl. 16.  
Evaluering af sidste kvartalsmøde: alle Styregruppens medlemmer var enige i, at Jesper var 
rigtig god, han brændte virkelig igennem til tilhørerne. Der var et fint fremmøde. 
Dog savnes der en planche eller to, når der orienteres om Helhedsplanen, så folk kan skabe 
sig et visuelt billede af, hvad der sker fremadrettet. 
Borger, som berøres af kontanthjælpsloftet, får besked 15. september. Det kan godt give 
stort pres på boligforening og beboerrådgiverne foruden Livsværkstedet og Folkeinformati-
on. Der er udarbejdet en folder på flere sprog, som bl.a. uddeles af Blokambassadørerne og 
som kan hentes på Det Boligsociale Sekretariat. Det blev dog fra flere steder påpeget, at det 
vil være godt om der var mange til at hjælpe folk, da brevene sikkert kommer digitalt, og der 
er mange som ikke har åbnet deres digitale post, eller som ikke kan finde ud af at bruge og 
orientere sig i den digitale post. 

b. Samvirkets aktivitetsmidler – opfølgning fra møde 28.6 – Wissal orienterer  

Det kan være problematisk for flere af foreningerne dels at finde ud af at udarbejde ansøg-
ninger og budget, dels at udarbejde og få afleveret regnskab for de midler, de får fra Sam-
virkets Aktivitetsmidler, samt foreningens årsregnskab. Man kan dog få hjælp af Wissal til 
dette arbejde. Det er vigtigt at fastslå, at foreningerne skal aflevere (års)regnskab. Det gæl-
der både når man søger Samvirkets Aktivitetsmidler, men også hvis man modtager støtte fra 
anden side hvad enten det er kommunalt eller f.eks. fra FAS. 
Udover Samvirkets Aktivitetsmidler har Gellerup Fællesråd mulighed for at yde støtte til 5 
foreninger på hver 500 kr. til igangsættelse af foreningsarbejde, ligesom FAS (Gellerup/Vest) 
har mulighed for at støtte nye foreninger med op til 1000 kr. 
Det blev fra flere medlemmer af Styregruppen præciseret, at det kan være svært for for-
eningerne at forstå både det med budget og regnskab og hvordan pointsystemet fungere, 
og at det kræver tålmodighed. 
Konklusion: 

• På næste møde i Styregruppen kommer Wissal og Lone med forslag til en sproglig præcise-
ring af udmøntningen af Samvirkets Aktivitetsmidler herunder forskel på regnskab og bud-
get, samt præcisering af deadlines for aflevering af regnskab og udbetaling af penge, samt 
forklaring på pointsystemet. Der kan endvidere blive rejst problemstillinger på september 
kvartalsmødet, som skal indgå i præciseringen. 

• Det skal også i den forbindelse indgå i overvejelserne om foreningerne skal tilbydes et kur-
sus i budget/regnskab, ansøgninger og pointsystemet for Samvirkets Aktivitetsmidler. For-
uden hvordan man indgår i og skaber nye samarbejdsrelationer 

• Wissal er til rådighed for alle foreninger mht. udarbejdelse af ansøgning til Samvirkets Akti-
vitetsmidler samt udarbejdelse af budget. Næste deadline er 1.10.2016. 

4. Fastlæggelse af dagsorden til kvartalsmødet 27. september 2016 
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a. Forslag fra Heidi Oehlers (se nedenfor i dets fulde længde): Samarbejde på tværs af for-
eninger – Styregruppen tilsluttede sig Heidis forslag. Med baggrund i en netop offentlig un-
dersøgelse: ”Frivillighed i det boligsociale arbejde” kontaktes de to forskere henholdsvis Mi-
chael Fehsenfeld og Bjarne Ibsen mhp. at en af dem holder et oplæg om emnet. Der afven-
tes pt. svar på hvem af dem, der kommer. Derudover skal der også være fokus på hvordan 
pointsystemet for Samvirkets Aktivitetsmidler fungere. 

b. Andre punkter: Opsamling fra dagens møde om Samvirkets fremtidige strategi og arbejds-

opgaver, Kontanthjælp, DGI i området v. Morten Graff foruden de faste punkter: Tryghed 

+ Tryghed og trivsel i forhold til den fysiske og boligsociale helhedsplan + Den Kommende 

boligsociale helhedsplan + Samvirkets OBS 

Følgende dagsorden blev vedtaget:  
Kl. 16.30 Velkommen 
Kl. 16.40 Tryghedsbarometeret v. Jens Espersen 
Kl. 17.00 Tryghed og trivsel i forhold til den fysiske og boligsociale helhedsplan v. Per Frø-
lund og Kim Skelmose 
Kl. 17.10 Den Kommende boligsociale helhedsplan v. Henning Winther 
Kl. 17.20 Aftenens tema: Samarbejde på tværs af foreninger – Lone og Wissal arbejder vide-
re med en detailplanlægning sammen med Heidi. 
Kl. 18.20 Samvirkets OBS: Opsamling fra dagens møde om Samvirkets fremtidige strategi og 
arbejdsopgaver, Kontanthjælp, DGI i området v. Morten Graff, Eutopia/2017, Børnebyen 

5. Evt. 

• Kvartalsmødet i november skal have fokus på beskæftigelse set i lyset af konsekvenserne af 
kontanthjælpsloftet. 

• Shire udsender invitation til kursus i konflikthåndtering, som er for alle foreninger. 
• D. 23. august er der Åbent Hus i Den nye Børneby – Wissal har efterfølgende udsendt invita-

tion til Samvirkets Styregruppe. Man kan også læse invitationen på gellerup.nu og i Skræp-
pebladet 

6. Hvad tager jeg med fra dagens møde? 

Mødet var 1 time for langt – det virkede som kollektiv afstraffelse. Så det gør vi aldrig igen. De der 
ikke mødte til det indkaldte tidspunkt lovede, at de nok skal huske at kigge på mødeindkaldelsen og 
komme til tiden for eftertiden ☺ 
 

 

Heidi Oehlers: 
Jeg vil gerne foreslå et tema til samvirket, eventuelt i september, om samarbejde på tværs af foreninger. 
Baggrunden for min forespørgsel er at Wissal og jeg arbejder med et udviklingsforløb af 10 foreninger herfra Gellerup og Toveshøj. Vi arbejder 
med at styrke foreningerne organisatorisk. Gennem forløbet arbejder foreningerne med deres egen vision for foreningen, beskrivelse af deres 
aktiviteter, rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige, samarbejde på tværs samt planlægning af en handleplan for foreningens 
arbejde, hvor der tages hensyn til foreningens vision og ønskede aktiviteter, sammenholdt med foreningens ressourcer (frivillige kræfter og 
økonomi). 
 
Formålet med forløbet er at øge samarbejdet mellem foreningerne i området. Vores tilgang er at styrke foreningernes organisatorisk under 
den antagelse at skal man samarbejde med andre er man nød til at vide hvilke ressourcer man har og hvilket formål/vision man har for for-
eningen. Forløbet afsluttes 3. september. 
 
Udover udviklingsforløbet arbejder Wissal og jeg under rammerne af den nuværende helhedsplan også på at øge samarbejdet mellem forenin-
gerne, fordi vi har mange foreninger i Gellerup som konkurrerer med hinanden om medlemmer, frivillige og lokaler, samt at vi er af den over-
bevisning at vi kan styrke foreningslivet gennem samarbejde. 
 
I forlængelse heraf kunne jeg godt tænke mig at få et tema på næste samvirket om samarbejde på tvær af foreninger. Temaet kunne eventuelt 
indledes med en oplægsholder udefra, suppleret af Wissals og mine erfaringer på området og afsluttes med nedsætte en ad-hoc gruppe som 
har lyst til at arbejde videre med samarbejde på tværs og foreninger som gerne vil samarbejde. Wissal og jeg tilbyder efterfølgende at facilitere 
ad-hoc gruppen, og vil med gruppen arbejde videre med de foreninger som ønsker at styrke samarbejdet. 


