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Samvirkets pulje
foreninger i Gellerup &
Toveshøj har nu søgt
Samvirkets midler for
aktivitets periode juli –
december.
Ansøgningsfristen var
den 1. oktober 2014.
For aktivitets perioden
jan-juni 2014 er der 9
foreninger der blev
bevilget tilskud.

Foreninger i Gellerup og Toveshøj har nu søgt Samvirkets midler for anden
periode. Det er perioden fra den 1. juli – 31. december 2014. Ansøgningerne
er under behandling. Det forventes at pengene udbetales til de foreninger, der
får tilskud, ultimo november.
Samvirkets Pulje blev åbnet i juni 2014 med nye krav og retningslinjer. For
perioden jan-juni har elleve foreninger søgt puljen. To af dem har fået afslag,
da de ikke opfylder puljens krav.

Foreningerne der er blevet bevilget Samvirkets
tilskud for perioden jan-juni 2014 er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Den Arabiske Kultur forening
Alnour Ungdomsforening
Den Aktive Kvinde forening
Familie Netværk i Toveshøj
Jubaland Development organisation
Kvinder og Børn Niche Forening
Ramallah Spejderne i Gellerup
Somaliske Gadebørn forening
Ds-Eldre Handicap forening

SAMVIRKETS INTRODAG
Der var 30 deltagere til Samvirkets introdag i september. Vi mødtes i
Foreningernes Hus, hvor allerede Det boligsociale sekretariat og Gellerup
Sekretariat er blevet præsenteret, som besøgssteder til et stykke morgenbrød,
hvorefter deltagerne blev sendt ud på fire ruter for at danne et netværk, lære
potentielle samarbejdspartnere at kende og få større kendskab til Gellerup og
Toveshøj.
I linket herunder kan I læse mere om introdagene.
http://www.samvirket.dk/samvirkets-intro-dagen-til-gellerup
Billede fra Samvirkets
kvartalsmøde den 30. september
2014
Sparringsmøde med foreninger på samvirketspulje

Her er de steder, som har været besøgsmålene i rutevis:

Kontakt os
Pia Katballe Sørensen
Samvirkekoordinator
(Borgmesterens Afdeling, Aarhus
Kommune)
Mail: pks@aarhus.dk,
Tlf.: 23 32 81 38
Wissal El-Arid
Samvirkekoordinator
Det boligsociale Sekretariat
(Brabrand Boligforening)
Mail: wiel@bbbo.dk
Tlf.: 23 25 41 22

SAMVIRKETSMØDER
Tirsdag den 30. september holdt samvirket det tredje kvartalsmøde.
”Styrke/støtte civilsamfund” var mødets tema, og under et workshop kom
deltagerne med input til, hvordan vi i fællesskab kan støtte civilesamfundet.
Der blev nedsat en ad hoc gruppe for at arbejde videre med temaet, som Wissal
El-Arid er tovholder for. Efterfølgende fortalte Wissal fortalt, at samvirket har
fået en Facebookside og at foreningerne i Gellerup og Toveshøj har dannet
Foreningsnetværket, som også har en Facebookside.
Som opfølgning fra kvartalsmødet den 27. maj, hvor temaet var ”Branding og
image for Gellerup & Toveshøj” havde den nedsatte ad hoc gruppe fortalt om
deres arbejde og anbefalinger. Der blev diskuteret og stillet spørgsmål, som
gruppen vil tilbage og arbejde videre med.
Pia lagde op til, at der kunne stilles spørgsmål til den fysiske Helhedsplan, da
Per desværre måttet melde afbud i sidste øjeblik.
Pia havde umiddelbart ikke et svar på spørgsmålene, derfor vil der først
komme svar til næste kvartalsmøde, hvor temaet er ”Retssamfund”.
Så kom med jeres input og spørgsmål. Vi glæde os til at se jer den 25.
november i Foreningernes Hus, hvor vi arbejder sammen om at gøre Gellerup
og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.
Referaterne fra Samvirkets møder kan findes på Samvirkets hjemmeside/
www.samvirket.dk under ”Referater – arkiv”

