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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 – Samvirkets styregruppemøde  
tirsdag d. 18. oktober kl. 17.00 - 19.00 i Det Boligsociale Sekretariatet, Gudrunsvej 10A. 

 

Tilsted: Maryan, Elsebeth, Henning, Anders, Helle, Elsebeth, Erna og Ilham. 
Afbud: Walid og Hanaan 
Ordstyrer: Lone  
Referent: Wissal 
Dagsorden 

1. Velkomst og opfølgning fra referat fra sidste styregruppemøde. 

2. Nyt fra Gellerupmodellen v/ Henning og Anders  
3. Hvad gør vi ved punktet Børneopdragelse? 
4. Forelæggelse af sproglig præcisering af Samvirkets Aktivitetsmidler + disk. Om der skal 

udbydes kursus i budget/regnskab etc.  
5. Grundlovsdag 2017 v/ Helle Hansen  
6. Gellerupfortællinger v/ Henning  
7. Sidste kvartalsmøde herunder opfølgning på punktet om samarbejde på tværs af foreningerne 

herunder etablering af Facebookgruppe 
8. Næste Kvartalsmøde ( Planlægning) 
9. Evt. Hvad tager jeg med fra dagens møde 

 
Pkt. 1-  Dagsordenen er godkendt og ingen kommentar til referatet.  
 

Pkt. 2-  Der er to ting som er fra Gellerupmodellen: 
o Gellerupfortællinger, som Henning vil fortælle lidt mere om under  pkt. 6. er kommet efter 

en beslutning i direktionsmøde i borgermester afdeling. Der skal gøres noget ved trygheden 
i Gellerup. 

o Beredskabet, Merete Olesen fra social forvaltning har tilknyttet en konsulent Allan, som 
tideligere har arbejdet for politiet, men lige nu er han pensioneret og er blev sat i gang med 
at undersøge udviklings muligheder med foreninger. Han har holdt et enkelte møde med de 
foreninger, som allerede er på listen på beredskabet. Efterfølgende fik Merete flere penge 
fra tryghedsfonden for at holde en større workshop, hvor man involverer flere foreninger i 
projektet. Workshoppen finder sted lørdag den 29. oktober. 

 
Mailen, som blev sendt til styregruppen omkring manglende kommunale ledere til Samvirkets 
kvartalsmøder blev drøftet: 

- Nogle ledere har aldrig prøvet at være med til møderne. Måske skal de fortælle os andre, 
hvad det er, de går og laver.  

- Som frivillig kan jeg tænke mig at høre lidt mere om de indsatser som Gellerupmodellen 
gøre for de røde børn. Der skete sten kast efter Tv2 journalisten. 

- Helle fortalte også om en håndbold fest i Ribe, hvor en gruppe fortalt, at der blev kastet 
med sten efter dem af nogle børn fra Gellerup, der de var i området. 

- Vi skal være meget omhyggelige og opmærksomme ved at tage emnet op. Vi kan ikke love 
at det bliver til næste kvartalsmøde. Det skal være meget forberedt, så vi ikke kommer til at 
ramme noget med tavshedspligt. 



 2 

- Resultaterne af de indsatser, der blev gjort, kan ikke mærkes, når vi ved at de børn der 
kaster med sten og lave ballade nu er små søskende til de samme røde unger vi har i 
området. Tingene gentager sig. 

- Social forvaltning kan aldrig løfte mere end de anbragte børn. Vi er nød til at samarbejde 
om opgaven. 

- enig vi skal samarbejde om det. Vi skal snakke om de principper i Samvirkets 
kvartalsmøder. Hvem jeg kan går til, når jeg skal gøre det her. 

- Det er svært at forstille sig at vi kan gøre noget til næste kvartalsmøde, men det kan drøftes 
til pkt.8, som handler om planlægning af næste kvartalsmøde.   

- Der er også andre ting, som ledere i Gellerup kan fortælle os om, for eks. hvad skal jeg 
gøre, når min nabo ikke kan betale husleje. Vil meget gerne have kommunen til at komme 
og fortælle mig, hvad gør jeg? 

 
Henning og Anders vil gerne tage efterspørgslen til Gellerupmodellen.   
 
Pkt. 3- Erna:. Jesper er nu igen på banen og det ser ud til at det kan lade sig at gøre og få en aftale 
på plads. Jesper vil gerne snakke om det, men det var lidt svært at finde en dato, der passer. 
 
Aftalt: Anders og Erna mødes med Jesper og kommer med en tilbagemelding til Lone og Wissal. 
 
Pkt. 4- Retningslinjer for Samvirkets aktivitetsmidler er blevet revideret efter evalueringsmøde i 
juni måneden. Nu er det også i form af PP.  

- Retningslinjerne er blevet gennemgået og godkend, der skal tilføjes Samvirkets logo. PP 
skal også lægges på hjemmesiden.  

Foreninger får normalt en mail, når fristen nærmere sig med retningslinjer, et ansøgningsskema 
samt budget- og regnskabsskabeloner udarbejdet af Samvirkets sekretær vedhæftede. Sidste gang 
blev alle foreninger tilbudt et to timers kursus, hvor Ilham og Shire sammen med Wissal var til 
rådighed for at hjælpe foreninger. Kun to foreninger mødt op til kurset.  
Ansøgningsfrist var den 3. okt., da 1. okt. var en lørdag. Der er modtaget 25 ansøgninger og flere 
af de ansøgninger skal følges op på. Wissal kontakter foreninger for yderligere afklaring om 
aktiviteternes beskrivelse. Det bliver først til december at tilskuddet bliver betalt til foreninger.  
Liste over foreninger, der har søgt aktivitetsmidler er sendt til styregruppemedlemmer.  
 
Der var en diskussion om der skal holdes et kursus igen til foreninger eller hvordan?  
 
Besluttet: i sammenhæng med den næste ansøgningsfrist bliver foreninger tilbudt midt i januar de 
følgende: 

1. et kursus, hvor retningslinjer bliver gennemgået 
2. et åbent hus, hvor foreninger kan få hjælp til ansøgningsskema, lave budget og regnskab. 

 
Wissal: Til team Voksen og foreningernes følgegruppemøde, hvor Helle og Elsebeth også var med 
til,  blev der stillet spørgsmålstegn om tilskuddet til Uddannelsesmesse og hvorfor skal den 
uddannelsesmesse alene få tilskud og ikke andre. Skal jeg gøre noget ved det? 
Drøftelser: 

- Den Uddannelsesmesse er åben for alle, og der unge er bredt repræsenteret som rolle 
modeller fra forskellige nationaliteter. Hvorfor skal vi understøtte en somaliske eller 
arabiske eller andre uddannelsesmesser, der er lavet for en bestemte gruppe unge? 

- Unge arrangører fra AKF er sen på at inddrage andre foreninger. Invitationen blev sendt ud 
efter det første møde blev afholdt.  

- Punktet om fælles aktiviteter er ikke på dagsorden og det skal drøftes til næste 
styregruppemøde. Vi er nød til at snakke principper om tilskud til fælles aktiviteter. For 
eks. at det skal være åbent til et bredt samarbejde. 

 
Punkt til næste styregruppemøde: Principper for Samvirkets tilskud til fælles aktiviteter.  
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Pkt. 5- Helle: Afdeling 4 og 5 holder grundlovsfest hvert år sammen. Vi blev inviteret til et 
planlægningsmøde hos Brabrand Fællesråd, som ønsker at være med til at afholde grundlovsfesten 
næste år. Der blev allerede holdt et møde og vi skal mødes igen. 
Elsebeth: en rigtig god ide´. 
Anders: Fint med at gamle Brabrand er med og måske inddrage Skovgårdsparken. 
 
Styregruppen er enig om at det er en god ide´, og der blev sendt en ansøgning om samvirkets 
fælles aktivitetsmidler.  
Aftalt: Helle sender invitationen videre til interesserede.  
   
 Pkt. 6- det er blevet besluttet i borgmester afdeling, at der skal gøres noget ved tryghed i Gellerup, 
selvom tryghedsindekset viser, at det er trygt at være i Gellerup.  
Anders og Henning har lavet en plan og i Gellerupmodellen blev vi enig om at medarbejdere skal 
have de gode fortællinger, som kan bringes videre til den de har kontakt med. Så der kommer til at 
gøres følgende: 

- Gellerupmodellen besluttet at lave et nyhedsbrev til medarbejderne om de gode historier.  
- Kommunikationsteamet i Det Boligsociale Sekretariatet forpligter sig med at hjælpe til at 

formidle de gode historier. 
- Vigtigt at vi også bruger Samvirkets kvartalsmøder til at kommunikere de gode historier. 

 
Pkt. 7- Der er behov for børnepasning hvem og hvordan?  

- Der er en aftale  med fritidspatruljen 
- Fritidspatruljen er til børnepasning og ikke babysitre. Det er svært at passe et barn på to, tre 

og måske op til 5 år af en fremmede.  
- Det må være forældrenes vurdering, det fungerede så godt med de to små piger der var til 

sidste kvartalsmøde. de sad til side og tegnede sammen. 
- Oplægget om frivilligheds undersøgelse var svært. Det var lidt tørt og man kan mærke, at 

deltagerne kedede sig.  
- Drøftelserne var alligevel gode selvom oplægget var kedeligt og det var det hele værd  
- Det er fedt at høre flere foreninger der nu snakker om samarbejde på tværs og hvordan vi 

gør det.  
  

Pkt. 8- kvartalsmøde den 29. oktober 2016 er den sidste kvartalsmøde for i år. Næste år fylder 
Samvirkets 10 år   
Tidspunkt  Ansvarlige  
16.00 Vi er klar med kaffe og småkager Fritidspatruljen, Wissal og Lone 

Styregruppemedlemmer der kan 
og har lyst er også velkommen  

16.30 – 16.40 Velkommen, herunder 
præsentationsrunde  
 

Helle Hansen – er ordstyrer hele 
aftenen 
 

16.40 – 17.00 Trygheds barometer Jens Espersen 
17.00 – 17.20 
17.20 – 17.35 
17.35 – 17.50 

Kontanthjælp/ hvad jeg kan gøre, hvis 
min nabo kan ikke betale husleje? 

Henning følger op og aftale med 
relevante fagfolk om et oplæg og 
at fortælle om muligheder. 

Gruppetænkning med 
output/spørgsmålene  

 

Spørgsmål og drøftelser  
17.50 – 18.00 Pause  
18.00 – 18.10 Nyt fra den fysiske helhedsplan Per Frølund  
18.10 – 18.20 Nyt fra den boligsociale helhedsplan Henning Winther 
18.20 – 18.35 Væksthus Lene Syberg Enevoldsen 
18.35 – 18:45 Samvirkets OBS  Helle Spørg om nogle vil med 
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Årsmøde, nominering af områdets ildsjæl 
til Samvirkets pris/ Morten Graff, Street 
workout community building forløb i 
Gellerup og på Sødalskolen 

og planlægge årsmødet den 29. 
januar især at Samvirket bliver 
10 år til næste år og reklamere 
for Samvirket ildsjæl pris   

18.45 – 19.00 Kommende aktiviteter /Hvad har du på 
hjertet 

Helle  

19.00  Fællesspisning for tilmeldte  Alle  
Ca. 19.40 Tak for i dag og oprydning  
 

Pkt. 9- Evt.  
fint møde, stramt planlagt og vi nåede det vi skal. 
  


