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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 Samvirkets Styregruppe 28. februar 2017 
 

Deltagere: Kristian Bjerring Lauritsen, Lotte Mose Boldsen, Ilham Mohammed, Abdinasir Jama, 

Shire Abdirahman, Faisal Mohamed, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed og Mohamed 

Dahir. 

Afbud: Anders Glahn 
Uden afbud: Hanaan Yusuf 
 
Referent: Lone Hedelund 
Ordstyrer: Wissal El-Arid 
 

 
 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst og dagsorden v/ Lone og Wissal  

2. Endelig godkendelse og opfølgning på referat fra arbejdsdagen 4.2.2017 – herunder flytning af Styregrup-

pe møde fra 2.5 til 25.4 grundet sammenfald i møder – bilag vedhæftet 

3. Nyt fra Gellerupmodellen og Den Boligsociale Helhedsplan 

4. Nyt fra afd. 4 og 5 

5. Godkendelse af Samvirket Vision, Mission og værdier - 2 tilføjelse under værdier se vedhæftet bilag   

6. Samvirket strategi for 2017 mhp. fremtidig drift fra 2018 – opfølgning, drøftelse og beslutning. Bilag fra 

Wissal og Lone vedhæftet 

7. Orientering og tilbagemelding fra arbejdsgruppe om Samvirkets Aktivitetsmidler. Bilag vedhæftet 

8. Opsamling fra møde om Børneopdragelse 27. februar i Foreningernes Hus 

9. Næste kvartalsmøde 28.3.2017 – fastlæggelse af indhold – se forslag til dagsorden nedenfor 

10. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde” 

Referat: 

1. Wissal bød velkommen til mødet 
2. Godkendt herunder også at Styregruppemødet er flyttet til 25. april.  
3. Gellerupmodellen: 

• På Gellerupmodellens møde 2.2 har Borgmesterens afdeling fremsat forslag til drøftelse an-
gående Søvangen og Skovgårdsparken. Ligeledes er forløb for ansatte i forhold til Dignity 
blevet evalueret og der arbejdes med nye arbejdsforløb i samarbejde med beskæftigelses-
forvaltningen.   

Den Boligsociale Helhedsplan: 
• Der har været møde med Landsbyggefonden mhp aftale om de overordnede principper for 

den kommende helhedsplan ligesom forestillingen om de næste 4 år også blev diskuteret. De 
tre mål: uddannelse, beskæftigelse og medborgerskab fastholdes, og der tages stilling til om 
de enkelte projekter kan planlægges efterhånden, som udviklingen i Gellerup/Toveshøj på-
går. Ansøgningen skal være færdig senest 30.9 og endelig fremsendes til Landsbyggefonden 
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senest 1.11 og den kommunale tilbagemelding skal fremsendes senest 15.12.2017, så man er 
klar til 1.1.2018. 

4. Nyt fra afd. 5:  
• Har færdigudarbejdet retningslinjer for husorden i Laden. Ellers er afdelingen velfungerende 

og åben i forhold til de ændringer, som skal ske i området. 
5. Nyt fra afd. 4: 

• Afdelingsbestyrelsen har haft besøg af lokalpolitiet for i et samarbejde med Bazaren at ar-
bejde om en gruppe som udfordrer området. 

• Det nye projekt Rumstationen skal have ansat 2 personer. Stillingerne slås snarest op. 
http://www.undervaerker.dk/projekter/2016/rumstation%20gellerup  

• Afdelingen er i gang med at skrive en artikel omhandlende den kommunale tilsyn med for-
eninger, hvor afd. 4 finder at der ikke er en lige behandling af kommunes forskellige forenin-
ger, og at man ønsker en bedre dialog med Aarhus Kommune angående foreningsstøtte. 

• Der blev endvidere orienteret om, at der er indledende drøftelser om Foreningernes Hus kan 
udlejes til private fester 

• Afd. 4 og 5 vil meget gerne have overslag over driften for Samvirket mhp. hvordan Samvirket 
skal drives fra 2018. Overslaget udarbejdes og fremsendes til afdelingerne. 

• I forhold til referatet fra Arbejdsdagen blev det foreslået at beboer kunne få mere hjælp til, 
hvordan man starter virksomhed op på lige fod med hjælp til forenings opstart. Konklusionen 
på dette punkt er, ligesom det er vedtaget i strategien for Samvirket i 2017, at kvartalsmødet 
i maj vil have fokus på iværksættere, med oplæg fra Iværksætter By (Rasmus Nørfeld) og Op-
gangen samt nogle nye iværksættere. Der planlægges nærmere på styregruppemødet 25.4. 

6. Godkendelse af Samvirkets Vision, mission og værdier: 
Godkendt 

7. Samvirkets Aktivitetsmidler: 
Den nedsatte arbejdsgruppe har haft 2 møder siden arbejdsdagen og havde i enighed fremsat 2 
konkrete ændringsforslag.Et tredje forslag var der uenighed omkring både i arbejdsgruppen og i sty-
regruppen, hvorfor et flertal af styregruppen medlemmer besluttede, at udskyde den endelige be-
slutning til næste styregruppemøde. Lone og Wissal udarbejder med baggrund i de foreslåede for-
muleringer fra både arbejdsgruppe og Abdinasir forskellige valgmuligheder til formuleringer, som 
Styregruppen tager endelig stilling til på næste møde. Formuleringerne udsendes i god tid før mø-
det, så ændringsforslag kan fremsendes inden mødet, således at formuleringen opstilles med det 
mest vidtgående først og så fremdeles. 
Der var flere kommentarer vedrørende aktivitetsmidlerne:  

• Åbne arrangementer på tværs af etnicitet her er det et strengt krav at arrangementet offent-
liggøres på www.gellerup.nu  

• Foreningerne kan godt arbejde endnu mere med/videreudvikle deres PR til at få fat i deres 
målgruppe, evt. bruge tolke 

8. Tilbagemelding om mødet om Børneopdragelse 27.2: 
Tilbagemeldingerne kan inddeles i forskellige hovedoverskrifter som Styregruppen kan arbejde vide-
re med i forbindelse med planlægning af andre arrangementer: 
Indhold: Indholdet var spændende og meget pædagogisk, som tog udgangspunkt i egne erfaringer. Des-
værre var der ikke tid til dialogen/diskussion. Det lægger op til strammere styring 

Målgruppe: Målgruppen var forældre, men hvordan får vi fat i dem. Omvendt kan man sige, at de 
der kom, var meget interesserede, og man kan ikke tvinge folk til at komme. Kunne det være en for-
del at have børnepasning samt tolkning på somalisk og arabisk 
PR: Hvordan reklamere man mere målrettet. Plakater var opsat i Bazaren, Globus, Det Gule Hus, 
Lykkeskolen og i nogle opgange samt offentliggjort på facebook. En ide kunne være at sende person-
lig mail ud til alle foreninger samt til kvartalsmødets mailadresseliste. 
Planlægning: Ærgerligt at planlægningsgruppen har brugt så megen tid på arrangementet, og at der 
så kun kommer 23. 
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9. Dagsorden Kvartalsmødet 28. marts (se vedhæftet udkast til drejebog): 
Chadi blev valgt til at præsentere den vedtagne strategi på Kvartalsmødet. Ligeledes blev det besluttet at 
fremlæggelsen kom til at ligge tidligt på dagsorden. I forhold til punktet angående Fuldmåneevent og Gelle-
rup Kulturmidler, blev det besluttet at kvartalets gode historie skulle være et projekt, som har fået midler fra 
Gellerup Kulturmidler, meget gerne et projekt som kan fremvise noget spektakulært. Lone spørger Lone Jen-
sen om at komme med forslag. Abdinasir vil gerne cc på henvendelsen (er effektueret). Styregruppemed-
lemmerne bedes fremover at komme med forslag til Kvartalets Gode historie. 

a. Velkomst og præsentation 

b. Styregruppens strategi for 2017 

c. Nyt om processen med Den Boligsociale Helhedsplan 2018-2021 

d. Nyt om Den Fysiske Helhedsplan med fokus på Byparken 

e. Tryghedsbarometeret 

f. Fuldmåneevent og Eutopia 2017 i uge 30 samt Gellerup Kulturmidler 

g. Kvartalets gode historie med fokus på et projekt som har fået midler fra Gellerup Kulturmidler 

h. Samvirkets OBS: 

i. Red Barnet – om ny genbrugsbutik i Bazar Vest 

ii. Stafet for Livet – Kræftens Bekæmpelse 

iii. Lektie- og samtalecafé i QHuset 

iv. Affaldsdag - 2. april 

v. Studenterhus Aarhus – festival 18. – 23. april 

vi. Foreningernes Bazar – 5. maj  

vii. Multikulturel festival – 6. maj – overskuddet doneres i 2017 til tørkeramte i Somalia og Syds-

udan 

viii. Sommergrill – 16. maj 

ix. Gelleraps – 21. maj 

i. Evt. 
10. Evt. og ” Hvad tager jeg med fra dagens møde” 

Intet til dette punkt 


