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 fra møde i Samvirkets Styregruppe 6.december 2017
Deltagere: Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Faisal Mohamed, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali
Kayed, Hanaan Yusuf, Jesper Kurdahl Larsen for Keld Laursen
Afbud: Abdinasir Jama og Mohamed Dahir (via Faisal på mødet), Ilham Mohammed (afbud til
Wissal)
Uden afbud: Shire Abdirahman

Andet: Wissal sygemeldt
Ordstyrer: Anders Glahn
Referent: Nanna Kold

NB – Vær Venlig altid at melde afbud til møderne til en af sekretærerne så tidlig på mødedagen som muligt af hensyn til økonomi (bestilling af mad) samt overblik over afvikling
af mødet. TAK
Referat:
1. Velkomst og endelig godkendelse af dagsorden, samt evt. opfølgning på referat fra sidste møde
Dagsorden og referat godkendt. Præsentation af Jesper Kurdahl, som er ny boligsocial leder fra 1/1
2018, og Nanna Kold fra Brabrand Boligforening, som træder ind som sekretær for Samvirket.
2. Nyt fra Gellerupmodellen og Den Boligsociale Helhedsplan
Intet at referere fra Gellerupmodellen.
Den boligsociale helhedsplan: Jesper Kurdahl Larsen fortalte, at der er en væsentlig fokusering i
detnye regulativ for boligsociale helhedsplaner: at løse problemer i forhold til negativ social arv. Det
kunne også være spændene at arbejde med som en ambition for Samvirket. I processen med at lave
en ny boligsocial helhedsplan afholdes der nu en række møder med forvaltningscheferne, derefter
afholdes der møder lokalt om operationalisering.
Der er afskedsreception for den nuværende boligsociale helhedsplan den 12/12 kl. 15-18.
3. Nyt fra afd. 4 og 5
Afdeling 4:
Modtaget pr. mail fra Abdinasir Jama, som var forhindret i at møde:
”Der er ansat en ny boligsocial chef, som er Jesper Kurdahl fra det fælles boligsociale sekretariat.
Det er afd. 4 og 5s repræsentanter som har været med til ansættelsesudvalget, så der er gode forventninger til en anderledes boligsocial udvikling i Gellerup og Toveshøj 2018 til 2021.
Der er en del aftaler med renoveringsprojekter og fysisk helhedsplan som skal gælde de kommende
år, og disse arbejdes der på dvs. vi er i en forhandlingsproces for at finde ud af hvordan samarbejdet bedst kan komme til gavn for beboerne i Gellerup samt resten af Aarhus.
Vi er i gang med at finde ud af hvad der skal ske med beboerrådgivningen, da det er også en del af
forandringen efter 2018 og det arbejdes der på med Jens og Abelone ift. det budget der er rimelig i
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Gellerupparken, som nu står alene med udgifterne, da det plejer at være delt mellem flere afdelinger. ”
Der var ingen deltagere fra afd. 5.
4. Evaluering af sidste kvartalsmøde 28.11.2017 – referat lægges på samvirket.dk
Der var enighed om at kvartalsmødet havde god stemning og gode oplæg. Det er rigtig godt at lade
de lokale foreninger lave oplæg om deres aktiviteter. Der skal også være plads til at gå til stålet
(åbenlyse uenigheder og meningsudvekslinger,) som der blev forrige gang. Det fungerede fint at
deltagerne præsenterede sig i starten. Der er et mønster med, at der kommer flere undervejs i mødet. God blanding af deltagere. Men de nye beboere mangler. De foreninger, der opnår støtte fra
aktivitetsmidlerne, bør deltage i nogen af kvartalsmøderne.
Kunne man drøfte at lade foreningerne melde tilbage hvad de har fået ud af aktivitetsmidlerne?
Hvordan sikrer vi, at nye foreninger og beboere også søger midlerne. At midlerne får igangsættende
funktion.
5. Udarbejdelse af Codes of Conduct for det videre arbejde i Styregruppen og til brug for opstilling
af kandidater til styregruppen fra år 2018.
Hvordan sikrer vi at møderne afvikles respektfuldt? Der blev givet stikord. Lone Hedelund og Nanna
Kold arbejder med et oplæg til drøftelse på styregruppemødet 9/1. Her skal stemmeproceduren for
valget til styregruppen også gennemgås og besluttes.
Evaluering af kommunikationen i styregruppen: Super! Dejligt med grundig formidling og dokumentation.
6. Samvirket fra 2018
a. Status på Samvirket fra 2018
Nanna Kold indgår som sekretær, indtil den nye boligsociale helhedsplan er på plads. Det vil
sige at aktivitetsniveauet kan opretholdes i overgangsperioden.
Den økonomiske drift af Samvirket i overgangsperioden skal drøftes. Nanna Kold og Lone
Hedelund laver budget og Anders Glahn tager det op med Keld Laursen.
Kvartalsmøderne lægges: 20/3, 8/5, 25/9 og 27/11
Styregruppemøder afholdes: 9/1, 3/2 (arbejdsdag), 27/2, 10/4, 14/8, 9/10, 11/12.
Introdage: 13/3 og 11/9.
Årsmødet afholdes 30.1. – Sted for afholdelse endnu ukendt.
Fremover skal man aktivt tilmelde sig mad senest kl. 12 på dagen for mødet.
b. Årsmødet 30. januar 2018 - planlægningen af Årsmødet og Ildsjæleprisen for 2017
Ildsjæleprisen - kandidater kan indstilles indtil 8/1. Beslutning træffes på styregruppemødet
9/1.
Nanna og Lone laver valgprocedure.
Spørge Lars Christensen, om han vil lave en film igen – eller lignende præsentation af aktiviteterne i året der gik.
7. Evt.
Intet at referere.
Mødet blev afsluttet i god stemning.
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