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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 Samvirkets styregruppe møde mandag d. 18. januar 2016 kl.16.30  
 

 
Styregruppen: Chadi Al-Kayed, Awil Abdi Ade, Nadia Helmy Ahmed, Henning Winther, Anders 
Glahn, Elsebeth Frederiksen, Ilham mohamed, Hanaan Ahmed, og Ellen Kappel. 
 
Afbud: Ilham, Walid (med en sent afbud) og Ellen Kappel (efterløn) 
Uden afbud: Awil, Hanaan   
Referent: Wissal El-Arid 
Ordstyrer: Lone Hedelund 
 
Tilsted: Henning Winther, Anders Glahn, Elsebeth Frederiksen, Chadi Al-Kayed, Nadia Helmy Ah-
med. 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af sidste mødereferat samt dagsorden 
2. Opfølgning fra sidste styregruppemøde 

- Henning orienterer fra Gellerupmodellen vedrørende udvidelse af styregruppen med 
en repræsentant fra Sport & Fritid samt yderligere et direkte valgt medlem på årsmø-
det d. 26.1 

3. Fastlæggelse af dagsorden til årsmødet d. 26. januar 2016 
Dagsorden til årsmødet 26.1.2016 
- Året der gik – hvordan skal året præsenteres– bilag følger med oversigt over årets høj-

depunkter V/Henning 
- Valgkamp:  

o præsentation af styregruppens arbejde og valgprocedure – hvem præsentere 
og kan vi bruge sidste års introduktion 

o hvem genopstiller fra styregruppen? 
 ved vi hvem der ellers stiller op? 
 hvordan skal de og andre kandidater præsentere sig 
 udarbejdelse af stemmeseddel 
 stemmeudvalg  

- Præsentation af en (ny/anderledes/årets forening eller begivenhed)– et tidligere for-
slag – er det en nyskabelse og skal det med i år? Eller en anden ting for at uddelingen 
af Ildsjæleprisen kan ligge til sidst – eller er det her der er spisning 

- Præsentation af årets nye styregruppe 
o hvem skal præsentere den nye styregruppe 

- Ildsjælepris 
o Hvilke forslag er indkommet? – kandidater og begrundelser forelægges styre-

gruppen til beslutning 
o Hvem skal præsentere kandidaterne 
o Hvem skal overrække prisen og gaverne  

4. Samvirkets årsplan for 2016 (udkast til godkendelse) V/ Wissal 
- Kvartalsmøder:  

1- Tirsdag den 29. marts 
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2- Tirsdag den 31. maj 
3- Tirsdag den 27. sep.  
4- Tirsdag den 29. nov. 

 
- Introdagene:  

1- Tirsdag den 8. marts 
2- Tirsdag den 13. sep.  

 
- Årsmøde 2017: Tirsdag den 31. januar  

 
5. Hvilke af fællesaktiviteter i området vil Samvirket være med til at støtte V/ Wissal 
6. Evt. 
7. Hvad tager jeg med fra dagens møde? 

 
 

Referat: 
 

1. Godkendelse af sidste mødereferat samt dagsorden 
En kommentar til referatet fra Henning under punkt 5 og bilag 2, hvor Samvirkets midler er blevet 
nævnt. Der menes ikke, at vi skal begynde at lave om på den nuværende ordning. Tideligere blev 
der brugt mange arbejdstimer på deling af de midler, som vi får fra kommunen - mindst 8 timer om 
ugen. Og det er meningen, at pengene skal bruges til foreningsaktiviteter. Derfor har vi lavet denne 
ordning. Anders bekræftede og mere info om ordning drøftes under punkt 5. 
Dagsorden er godkendt. 

 
2. Opfølgning fra sidste styregruppemøde 
3. Henning orienterede, at der blev holdt et møde med Heidi omkring udvidelse af styregruppen med 

en repræsentant fra Sport & Fritid. Det er mere kompliceret end hvad det ser ud til. Forslaget skal 
drøftes i Gellerupmodellen, hvor der bliver taget en beslutning om udvidelse af styregruppen. Men 
først skal Kultur og borgerservice forvaltning også have en intern drøftelse omkring en repræsen-
tant  i styregruppen og have en klar melding om, hvem der skal repræsentere forvaltningen. Som et 
alternativ kan Heidi stille op til valg på årsmødet d. 26.1, som alle andre medarbejdere og frivillige i 
området. 
 

4. Fastlæggelse af dagsorden til årsmødet d. 26. januar 2016 
a. Dagsorden til årsmødet 26.1.2016 
- Indskrivning og kaffe 
- Velkomst og Året der gik  
- Valg til Samvirkets styregruppe.  
- Præsentation af nominerede til Samvirkets Pris  
- Overrækkelse af Samvirkets Pris  
- Præsentation af valgresultatet  
- Hvornår ses vi næste gang  
- Fælles middag samt 

 
Elsebeth og Ilham er aftenens ordstyrer 
 
b. Året der gik – Anne Kathrine laver en grafiske tegning over Året der gik og Wissal skriver et 

dokument over alle highlightede punkter og de bliver præsenteret af Henning   
c. Valgkamp: Nadia, Chadi og Walid genstiller op til valget. Hanaan Ahmed og Awil har vi ikke 

hørt fra. Lone og Wissal har forgæves prøvet at kontakte Hanaan men uden held og har intet 
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hørt fra Awil siden han tog på ferie. Wissal prøver at kontakte ham igen. Personer der måske 
vil stille op til valget: Fadi fra Kontaktstedet, Maryan fra Aarhus Afro og Solvej. Alle styre-
gruppemedlemmer har en opgaver om at opfordre de aktive frivillige til at stille op.  
Lone og Wissal sørger for at laver stemmebeviser, som afleveres ved indskrivningen til års-
mødet, som bliver byttet med et stemmekort med kandidaternes navn på. Kortet bliver 
printet mens kandidaterne præsenterer sig selv på scenen. Vi starter valget med, at Andes 
præsenterer valgproceduren og styregruppens opgaver. Herefter præsenterer de styre-
gruppe medlemme, som genopstiller til valget sig selv, og fortæller kort hvorfor de har valgt 
at være med i styregruppen. Herefter åbnes op for flere kandidater. 
Anders, Tore, Henning og Birger er nævnt som stemmetæller og Abdulmalik Farah, som er 
bestyrelsesmedlem i afd. 5 og Shukri fra afd. 4 som observatører.  

 
d. Ildsjælepris: der er blevet indstillet i alt 6 nominerede. Lone præsenterede alle. De fleste er 

lige så gode og efter drøftelser var styregruppen enige om at Helle Hansen er den, der har 
gjort en særlig indsats for 2015. Lone skrive en tale.  
Nadia repræsenterer nominerede. Traditionen er at vinderen fra sidste år overrække prisen 
til vinderen i år. Sidste år blev prisen overrakt  til Osama Salame, fordi han var initiativ tager 
og tovholder på den større arrangement ”Uddannelses messe”, men han er i praktik i ud-
landet i forbindelse med hans kandidatuddannelse, derfor afløses han af Afaf Zeid, som var 
tovholder for Uddannelses messe i 2015 
 

5. Samvirkets årsplan for 2016 (udkast til godkendelse)  
- Kvartalsmøder:  

5- Tirsdag den 29. marts 
6- Tirsdag den 31. maj 
7- Tirsdag den 27. sep.  
8- Tirsdag den 29. nov. 

 
- Introdagene:  

3- Tirsdag den 8. marts 
4- Tirsdag den 13. sep.  

 
- Årsmøde 2017: Tirsdag den 31. januar  

 
Planen er blevet godkendt. 

 
6. Hvilke af fællesaktiviteter i området vil Samvirket være med til at støtte V/ Wissal 

Den nye ordning for samvirkets aktivitetsmidler og dens retningslinjer er lavet efter en proces, hvor 
der blev afholdt flere møder med Samvirkets styregruppe og foreninger. Midlerne er blevet fordelt 
4 gange siden. Der blev lavet en evaluering i sommerferien, og der er generel tilfredshed med må-
den at dele midlerne. Det er som planlagt en ansøgningsfrist til samvirkets aktivitetsmidler den 1. 
februar 2016. Wissal arbejder på at lave liste over fælles aktiviteterne som er planlagt for 2016 i 
Gellerup og Toveshøj og skal med til styregruppens arbejdsdagen. 

7. Evt. 
Der skal holdes en arbejdsdag senest den 5. marts. indkaldelse sendes efter den nye styregruppe er 
valgt.   

8. Hvad tager jeg med fra dagens møde? 
Alle var enig om at det var et godt møde 


