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 9. januar 2018 kl. 17: Janesvej 2
Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Ilham Mohammed, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Hanaan Yusuf, Faisal Mohamed

Afbud:
Uden afbud: Abdinasir Jama, Shire Abdirahman, Mohamed Dahir
Andet:
Ordstyrer: Nanna Kold
Referent: Lone Hedelund
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Ilham Mohammed, Abdinasir Jama, Shire Abdirahman, Faisal Mohamed, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali
Kayed, Hanaan Yusuf og Mohamed Dahir.

Referat:
1. Velkomst og dagsorden v/ Nanna Kold
Intet at tilføje.
2. Nyt fra Gellerupmodellen og Den Boligsociale Helhedsplan
Helhedsplanen: ikke så meget nyt at tilføje siden december. Jesper er nu tiltrådt pr. 1.1. og er i gang
med en masse praktisk, men er også så småt gået i gang med udarbejdelsen af den nye boligsociale
helhedsplan. Hensigten er at Gellerup og Toveshøj skal blive et endnu bedre sted at bo. Landbyggefonden ønsker at man med den kommende plan skal være endnu bedre til at bryde den negative
sociale arv. Her tænkes især på tidlig god forældreindsats. Ligeledes skal der arbejdes med en Samvirket 2.0, der skal findes en løsning på, hvordan samarbejdet skal være fremover.
Tidslinjen: i 2016 godkendte Landsbyggefonden prækvalifikationen som jo inden da havde været
godkendt i afdelingsbestyrelserne og foreningsbestyrelsen samt Aarhus Kommune. I nærmeste
fremtid vil der komme en statsindsat mod parallelsamfund, som også skal indarbejdes/forholdes sig
til. Løsning kan være indsats for børn med familie, daginstitutioner, skole, uddannelse – skabe traditioner. Hvordan er det i området generelt og hvad er en boligsocial indsats. Hvilke data har vi i forhold til børnene i området i forhold til forskellige parameter. Der er ingen som kan tage æren for
den gode udvikling. Vi er alle med til at gøre hinanden gode.
Gellerupmodellen: på det sidste møde var der en orientering om den nye sports- og kulturcampus
men ikke debat. Desuden var der udover præsentation af Jesper også orientering om Skovgårdsparken, hvor Gellerupmodellen godkendte den økonomiske model, hvormed SUB-midlerne kører i
Skovgårdsparken. Den model er anderledes end de 6 andre områder, som arbejder med flere skemaer: ansøgnings- og evalueringsskemaer.
3. Nyt fra afd. 4 og 5
Afd.4: da Abdinasir ikke var tilstede orienterede Elsbeth kort fra mødet. På mødet havde formandsskabet for afd. 4 spurgt ind til fortsættelse af Samvirket og af bestyrelsens deltagelse i Samvirkets
Styregruppe, ligeledes havde der været drøftelse af vedligeholdelses reglementet. Der er ordinært
afdelingsmøde i april måned.
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Afd. 5: Ilham orienterede om, at der er et godt samarbejde i afdelingsbestyrelsen for afd. 5, og at
man har et godt samarbejde med ledelsen af BBBO, til trods for at servicelederne ikke er der mere.
Ligeledes er der nogle uenigheder i forbindelse med ombygningen af Laden til et bedre beboerhus,
hvor afdelingsbestyrelsen ønsker bedre plads til dem og faktisk også har ønsket et Sundhedshus.
Bestyrelsen ønsker at Håndbryggelaget skal betale husleje.
4. Diskussion og vedtagelse af Code of Conduct for det videre arbejde i Styregruppen og til brug for
opstilling af kandidater til styregruppen fra år 2018.
Code of Conduct: diskussion og vedtagelse af vedhæftede bilag.
Desuden skal der evalueres på følgende punkter:
1. Vision mission og værdier – hvordan er der levet op til dette papir
2. Kommunikation fra styregruppe og udadtil – hvordan har den været og er der
plads til forbedringer
Samvirkets Styregrupper ønsker at Code of Conduct sammenskrives med Vision mission og værdier,
og at det samlet drøftet på arbejdsdagen for Samvirkets nye Styregruppe 3.2.2018. I forbindelse
med opstilling til valget til styregruppen skal årsmødets deltagere præsenteres for det udarbejdede
Code of Conduct.
5. Årsmødet:
• Årsmødet 30. januar 2018 - planlægningen af Årsmødet og fastlæggelse af valgprocedure
Samvirkets Årsmøde indhold:

1. ordstyrer - Chadi og Abdinasir.
2. året der gik - Lars Christensen producerer et indslag til årsmødet
3. tema til årsmødet bliver Samvirkets fremtid. Nanna og Lone udarbejder logistik og endelig formuleringer af de 3 temaer, med udgangspunkt i følgende
forslag:
1. Samvirkets betydning for lokalområdet nu og i fremtiden - dvs. indhold
2. Hvordan engageres og involveres ny tilflyttere i området, og skal de
det?
3. Input til forandringer af Samvirket - det kan være mødeform, indhold,
funktion etc.
4. valg og valgprocedure. Valgproceduren fra 2017 følges – kandidater får bogstaver og der produceres en stemmeseddel, som kopieres i et passende antal
stemmesedler i forhold til indskrivningen. Nanna og Lone træffer aftale om et
stemmeudvalg. Dørene er aflåste under valghandlingen.
5. underholdning – der afventes endelig svar fra Camilla Dayyani fra Muziba,
som muligvis kan komme med en gruppe børn fra Tovshøjskolen.
6. mad. Der er truffet aftale med Malik om at stå for maden.
7. styregruppes arbejde i 2017 (Nanna og Lone udarbejder materiale til ordstyrerne)
8. Årshjul for 2018 – udkastet drøftes på den nye styregruppes arbejdsdag 3.2
• Hvem skal have Samvirkets Pris for 2017 – kandidatforslag forelægges på mødet. Der er i
alt indkommet 3 forslag om nominering. De tre har fået besked. Lone og Nanna sørger for
gaver til såvel nominerede og vinder.
6. Samvirkets økonomi for foråret 2018
Det blev besluttet, at det næste halve års drift af Samvirket afsættes fra Samvirkets Aktivitetsmidler. Der blev i alt afsat en ramme på 20.000 kr. af midlerne. Økonomien til Samvirkets Aktivitetsmidler stammer fra Aarhus Kommune og administreres af BBBO.
7. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”
• Sjovt at være ordstyrer – det var stille og roligt
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•
•
•
•
•
•
•

God dag – tak til sekretærerne. Håber at medlemmer af den nye styregruppe for 2018 vil
deltage i møderne
Der bliver en del arbejde i forbindelse med årsmødet
Supergod struktur – det at vi mødes og taler sammen om området
Mit første år – spændende – er blevet taget godt imod. Håber på stabilitet det næste år –
2017 har været turbulent
Fedt år – der har været en fast kerne. Man skal huske på man er valgt og ikke udpeget
Gode møder – dejlige mennesker. Velkommen til Jesper. Der er blevet kæmpet i forhold til
Aktivitetsmidlerne.
Vi har diskuteret, men der har ikke været smækket med dørene. Ked af at Wissal ikke er her
mere.
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