SAMVIRKETS NYHEDSBREV
DECEMBER 2014
Kære aktive i Samvirket i Gellerup og Toveshøj

Samvirkets pulje
foreninger i Gellerup &
Toveshøj kan nu søge
Samvirkets midler for
aktivitets periode jan –
juni 2015.
Ansøgningsfristen
er mandag den 2.
februar 2015.

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

Her kommer årets sidste nyt fra Samvirket med ønsket om en god
juleferie og et lykkebringende nytår.
SAMVIRKETS PULJE
Husk, at foreninger kan nu søge midler fra Samvirket for periode jan –
juni 2015. Ansøgningsfrist er mandag 2. februar 2015. I linket her kan
du læse mere http://www.samvirket.dk/tips-og-raad.
Der er flere Foreninger i Gellerup og Toveshøj, der nu søger Samvirkets
midler.

For perioden juli – december 2014 er følgende
foreninger blevet bevilget samvirkets midler:
123456789101112131415-

Arabiske Kultur forening
Al-Nour ungdoms forening
Brabrand Boligforening afd. 4
Brabrand Boligforening afd. 5
Danish Somali Makhir org. DASMO
De Aktive Kvinder
Den Aktive Kvinde forening
Den Palæstinensiske Forbund / Alrabitah
Familienetværk i Toveshøj
Kvinder og Børn Niche forening
PDF Putland Diasparo Fora
Ramallah Spejderne i Gellerup
Somaliske Gadebørn forening
Somaliske Kvinde forening
Verdenshavernes Venner

HUSK SAMVIRKETS ÅRSMØDE
Tirsdag d. 27. januar 2015 kl. 17-20 i Foreningernes Hus
Gudrunsvej 10A. Vi afholder Samvirkets årsmøde med tilbageblik på
året der gik, valg af medlemmer til styregruppen og uddelingen af
Samvirkets Pris til en person, der har gjort en særlig indsats.
Vil du være med til at sætte dagsorden til samvirkets møder, kan du
allerede nu henvende dig til samvirkekoordinatorerne om dit ønske til
at stille op som kandidat til styregruppevalg.

MØDE OM EN NY AKTIVITETSSTØTTE ORDNING
Som ønsket i den sidste Samvirkets kvartalsmøde vil Sport & Fritid afholde en
dialogmøde om aktivitetsstøtte i primo februar. Kom og hør om de to forslag
om en ny aktivitetsstøtteordning før afhøringsdato. Invitationen med et
tidspunkt sendes til januar 2015.
Ønsker du ikke længere at modtage Samvirkets Nyhedsbrev, så kan du melde fra hos sekretariatet.
Husk at du kan følge med i, hvad der sker i Gellerup og Toveshøj på bydelsportalen www.gellerup.nu

