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 lørdag d. 5. marts 2016

Deltagere: Henning Winther, Anders Glahn, Elsebeth Frederiksen, Chadi Al-Kayed, Ilham Mohammed, Helle Hansen, Hanaan Yusuf, Erna Damgaard, Shire Abdirahman Ahmed,
Afbud: Walid Mahmoud, Maryan Ruun Hayir – begge syge
Referent: Lone Hedelund
Ordstyrer: Wissal El-Arid
Mødeindkaldte: Henning Winther, Anders Glahn, Elsebeth Frederiksen, Chadi Al-Kayed, Ilham Mohammed, Erna Damgaard/ Lotte
Mose Boldsen, Helle Hansen, Hanaan Yusuf, Shire Abdirahman Ahmed, Walid Mahmoud, Maryan Ruun Hayir

Dagsorden:
1. Velkommen V/ Lone og Wissal
2. Præsentationsrunde - (mit navn - meget kort hvem jeg er - og hvad vil du gerne gøre i Samvirket 2016, som
du synes er rigtige godt)
3. Intro om Samvirket Vision – Mission og værdier
4. Økonomi i Samvirket (Aktivitetsmidler osv..)
5. Årsplan for styrgruppen og kommende introdag
6. Samvirket strategi
7. Næste kvartalsmøde
8. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”

Referat:
1. Wissal bød velkommen på vegne af de to sekretærer og fortalte om dagen.
2. Efter en kort navnepræsentation viste Wissal en lille præsentationsfilm fra Samvirkets historie.
Herefter fremlagde alle, hvad deres bud på, hvad de gerne vil, der skal ske i Samvirket i løbet af
2016, og hvad de selv kan og vil bidrage med.
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Henning og Anders ridsede op, dels hvad forskellige på årsmødet har opfordret Samvirket til at beskæftige sig med i 2016, dels den forrige styregruppes selvevaluering af deres arbejde i 2015. Disse
punkter indgik sammen med styrgruppe medlemmernes input i den opsamling, som blev foretaget
mhp. strategien for Samvirkets arbejde i 2016.
Opsamlingen blev inddelt i 3 kategorier (se opsamling i bilag 1):
• Videre strategi for Samvirket
- i 2016
- og fremover
• Forenings(sam)arbejde
• Aktiviteter i lokalområdet
Det blev pointeret, at det er Styregruppen, der fastlægger på hvilken måde møderne skal afvikles på
ikke bare Styregruppemøderne men også Kvartalsmøderne og Årsmødet. Hertil blev det påpeget at
normalproceduren for Årsmødet er, at det er her, der er en brainstorm på, hvad Samvirket skal beskæftige sig med det næste år.
3. Der var enighed i forhold til den eksisterende vision, mission og værdier men i forhold til metoden
for hvordan man så arbejder med disse, blev det påpeget at: alt arbejde begynder og slutter med
beboerne i forhold til vision, mission og værdier er for snævert defineret. Ordet beboer skulle måske udskiftet med borgere, for også at inkludere de, der arbejder i området og som jo er ligeværdige partnere i Samvirket. Samvirket handler om at samle og involvere alle, der brænder for lokalområdet. Nyt forslag til første bullet i metode:
• Involverer og samler alle aktive, der interesserer sig for lokalområdet
4. Som bilag til punktet havde styregruppen modtaget bilag over økonomien for 2016 samt bilag om
Samvirkets pulje (tidligere udsendt). Wissal oplyste at en evaluering af midlerne er undervejs og vil
blive offentliggjort omkring sommeren 2016. Under diskussionen blev der stillet spørgsmål om følgende:
• Kan der ikke afsættes en pulje til opstart af nye foreninger, hvor man kan få et tilskud til kaffe – således at puljen hedder fælles aktiviteter, traditioner og nye aktiviteter
• Der skal udarbejdes retningslinjer for tildeling af opstartspenge til nye foreninger
• Håndhæves det med at de foreninger, som modtager penge, skal skrive til gellerup.nu vedrørende deres aktiviteter
• Hvordan kan foreninger, som er aktive, men som af den ene eller anden grund ikke opkræver kontingent også tilgodeses med støtte
• Mange af de samme beboer/borgere er medlemmer af flere foreninger – kan man se på
foreningernes formål, målgruppe og aktiviteter
• På samme måde skal man også se på at Samvirkets område er større end Gellerup/Toveshøj.
Mange foreningsmedlemmer kommer også fra Skovgårdsparken og Søvang ligesom de
kommer fra resten af byen
• Bl.a. derfor skal man også samarbejde med Gellerup Fællesråd
• Kunne man forestille sig at afdelinger 4 og 5 også støtter foreningernes arbejde evt. i samarbejde med Gellerup Fællesråd
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Der er ingen, der kan bestemme, hvor mange foreninger, der skal være i området, men
kunne flere foreninger evt. samarbejde om den samme type aktivitet måske på sigt opfordres til at sammenlægges
Konklusion: Til styregruppens møde i maj udarbejder Wissal et oplæg, hvori de ovenfornævnte
elementer indarbejdes, suppleret med en opsamling på, hvilke foreninger der har søgt tilskud i første halvår af 2016. Med baggrund i oplæggene har styregruppen en temadrøftelse om (fremtidig)
fordeling af Samvirkets pulje
5. Som bilag til punktet blev årshjulet for 2016 udleveret med datoer for styregruppens møder, kvartalsmøder og introdage samt dato for årsmødet 2017. Alle datoer blev godkendt. Årshjulet er dynamisk som løbende revideres efter behov (bilag tidligere udsendt).
6. Som nævnt under punkt 2 blev de forskellige input samlet under 3 hovedoverskrifter (se opsamling
i bilag 1):
a. Videre strategi for Samvirket
- i 2016
- og fremover
b. Forenings(sam)arbejde
c. Aktiviteter i lokalområdet
Styregruppen valgte til første kvartalsmøde at have fokus på de mange nye ændringer såvel i lovgivningen som udmøntningen af lovgivningen samt organisationsændringer i Aarhus Kommune har
på lokalområdets beboer. Lone udarbejder i forbindelse med referatet en oversigt over hvad der allerede er i gang i forhold til de foreslåede aktiviteter (bilag 1 side 2+3)
Fast punkter til kommende Kvartalsmøder er: Tryghedsbarometer, Den kommende Boligsociale
Helhedsplan, Tryghed og trivsel i forhold til Gellerup/Toveshøj samt Samvirkets OBS.
•

7. Overskriften til næste kvartalsmøde er ”Nyt og forandringer i Gellerup/Toveshøj” (”Informationsbazar”??). Indhold er i vilkårlig rækkefølge: præsentation af deltagerne, Tryghedsbarometer (Jens
Esbersen/Lone), Samvirkets OBS: Folkeinformation (Rolf Hapel+ Lene Hartig Danielsen/Anders) +
Livsværkstederne (Elsebeth), Kontaktstedet/Unge4unge (Ungdomscenteret Kristine
Küsch/Henning), Kontanthjælp (?/Henning), Tryghed og trivsel i forhold til Gellerup/Toveshøj
(Kim/Helle, Gitte Vesti/Lone), Den kommende boligsociale helhedsplan (Henning Winther), Beboerhus og andre nye ”huse” (Kristian B. Laursen/Helle), E&P Huset/Instantcity (Rasmus og Alexander/Chadi). Forslag til at bryde oplæggene: musik Ramalla-spejderne, en gammel sang om Gellerup
som Helle har. Mindre informationer af mere underholdende karakter: Foreningernes Hus’s loppemarked (Shire evt. i samarbejde med Filmprojekt Gellerup, åbning af scenen A-Toget (Helle), Ladder/FN (Helle), videoer om hvad der sker i Gellerup/Toveshøj (Lars fra det boligsociale sekreatriat +
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Filmeprojekt Gellerup/Henning og Wissal), Gellerup C – ACFC, Sigrids Stue, Cirkus Tværs, Minigolf
(Helle og Chadi), Grundlovsfest (hvem vil være med i arbejdsgruppe), Rent Ansvar 12. april (Helle) –
og endelig runde til sidst. Anders er ordstyrer
Tilbagemelding på aftaler hurtigst muligt til Lone/Wissal, så vi kan sammensætte en interessant
dagorden.
8. Intet til eventuelt. Men her hvad de enkelte styregruppemedlemmer tog med fra arbejdsmødet:
a. Chadi: har fået meget ud af dagen og meget at bygge videre på. Glæder mig til næste kvartalsmøde
b. Erna: slutter også med at stikke fingeren i jorden ligesom i starten af dagen
c. Helle: det er som at komme hjem
d. Anders: holder takten. Godt der er nogen der styrer møderne. Dagen har udviklet sig, god
dag.
e. Henning: mit 4 arbejdsmøde og det mest konstruktive i forhold til at tage fat i såvel information, dialog og underholdning
f. Elsebeth: enige med de foregående
g. Shire: tak for i dag – jeg er klar til at bidrage fortsat
h. Wissal: glad for at foreningerne er aktive
NB: Husk at I skal komme med ændringer til referatet indenfor en uge efter I har modtaget referatet, ellers er det godkendt

Punkter til næste styregruppemøde i maj:
•
•

Godkendelse af tilrettet vision, mission, værdier og metode for Samvirket
Samvirkets pulje og retningslinjer for samme oplæg af Wissal
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