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.

Samvirkets kvartalsmøde d. 26-03-2015
Walid Mahmoud fra styregruppen kort præsenteret programmet og derefter startede mødet med en
præsentationsrunde, hvor deltagere også promoverede til deres aktiviteter bl. a.:
-

-

Multikulturel Festival søndag den 12. april kl. 11.30-17 i Foreningernes Hus.
Anett promoverer også for d. 19. april (spejderarrangement)
Den 30. april et dialogmøde i Globus 1 med rådmændene Kultur og Borgerservice, Rabih AzadAhmad og Sociale Forhold og Beskæftigelse, Thomas Medom. Temaet er hvordan vi sammen kan
understøtter og udvikle det frivillige foreningsliv og det civile engagement i Gellerup og Toveshøj.
”Colour Run” kom og løb den 31. maj - kontaktperson Pia Katballe Sørensen.

Per Frølund fortæller om den fysiske helhedsplan
-

Vej - projektet er godt i gang.
Det larmer mere end forventet og Boligforeningen arbejde på sagen.
Til sommer bliver de færdige med 1. etape.
Efter sommerferien skal der arbejdes på Bygaden.
Forår sommer næste år bliver 2 bygninger revet ned
Kollegierne skal også rives ned (kommunen overtager dem)
Der bliver bygget rækkehuse der skal sælges til private.
Byrådet har givet de 10 ekstra millioner der skulle bruges til byggeprojektet på den gamle
Nordgårdsskole plads.
Der var tale om 1000 arbejdspladser, der bliver dog kun bygget til 900 kommunale.
o Det er løftebrud. Det er svært at opfylde kravet om 1000 arbejdspladser pga.
nedskæringer.

Henning Winter med den boligsociale helhedsplan:
-

-

Status på tryghedsvandringer
o Projektet har svært ved at finde opbakning, derfor er det blevet nedlagt
o De resterende timer er bl.a. gået til længere åbningstider i kontaktstedet.
Verdenshaverne og blokambassadør er oppe at køre igen.
Virksomhedsskolen: man går efter, helst, at ansætte unge fra området, det er gennem projektet at
de unge kan blive ansat som praktikanter.
Det boligsociale sekretariat: pga. renovering er medarbejderne spredt rundt omkring i området.
Man kan dog se, på den seddel der hænger på døren ved sekretariat, hvor de forskellige ansatte er.
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Sanne fra Det boligsociale sekretariat fortæller om Aktør Atlas:
-

NETLØSNING der skal samle foreningerne et sted:
o En side på nettet vil blive opdateret men foreningsinformationer således, at man kan søge
på foreningerne – fx hvilke arrangementer de holder.
o Ide til hjemmesiden: Evt. kalender hvor foreningerne skriver deres aktiviteter ind.
o Udvikling af hjemmesiden så den er tilpasset foreningerne
 Man skal komme med ønsker til siden så den kan blive bedre og opfylde de behov
som foreninger kommer med. (har man ideer er det en god ide at deltage i de
workshops der vil blive holdt i foråret).
o Planlægningen til hjemmesiden kommer til at tage ca. et halvt år.

TV2 hat lavet et indslag:
-

Har rost Gellerup.
Det er mere sikkert at bo i Gellerup end i Bispehaven.

Jens Espersens leder af lokalpolitiet:
-

-

-

-

Han kom bl.a. ind på terror i DK
o Trusselniveauet er forhøjet – det gælder hele landet.
o Der er krav om skudsikreveste (for politifolk).
o Politiet har skærpet koncentrationen på bestemte områder:
 Jyllandsposten
 Jødiske interesser
 Moskeer
o Man vil beskytte interesserne i området – det er derfor der kører politibiler rundt og
patruljerer.
o Der er dog ro på generelt – PET har ret godt styr på det.
Tryghedsindeks
o Valid undersøgelse (lavet i perioden juni til september) – det går i den positive retning.
o Undersøgelsen blev lavet i den periode med flest skudepisoder.
Bander i området:
o Black Army: På 2 måneder var der ingen der gik i Black Army tøj.
 Halvdelen af medlemmerne sidder nu i fængsel.
 Nogle medlemmer af banden blev, i den periode, stoppet op til 15 gange.
Knallerter
o Det går meget bedre idet der er færre knallerter i området end før.
o Knallerter er noget af det der gør folk meget utrygge.
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-

o Politiet har sat et mål for at samle mange flere knallerter ind.
Politiinspektør går på pension
o Ny inspektør: Den menneskelige del fylder meget, for den nye inspektør.
Kriminalitet
o kriminaliteten har aldrig været lavere - statistisk set.

Anders Glahn
-

-

-

-

Samvirkets styregruppe havde arbejdsdag den 1 marts og vil fokusere på de frivillige:
o Målet er at holde det simpelt men effektivt i forhold til aktiviteter.
Styregruppens funktion:
o Isbryder mellem foreninger, så de bliver bedre til at bruge deres kræfter
o Isen skal brydes ved at lade aktive foreninger fortælle om deres erfaringer, for at hjælpe de
mindre og nystartede foreninger.
Sundt foreningsliv
o I modsætning til andre steder, så har vi her i området formået at inddrage de unge.
o Samvirkets styregruppe skal støtte foreningerne i at inddrage unge.
Udefra påvirkning
o Vi vil ikke blive påvirket af folk med en million i lommen, der kommer udefra.
o Styregruppens opgave er at sætte rammerne for de, der vil noget i området:
 Vi skal gøre det klart, at vi holder fast i de traditioner som samvirket har.
Keep it simpel! Er det styregruppen går efter.
Førtidspensionister:
o Har nu mulighed for at bruge flere timer på frivilligt arbejde.
Aktive frivillige:
o Der er mange aktive kvinder der er frivillige ift. før.
Styregruppen er dårlig til at promoverer sig selv mener en af deltagerne til mødet.
o Der er dog enighed om, at Samvirket ikke er en hjælpeorganisation. Dog skal styrgruppen
blive bedre til at formidle informationer til mindre foreninger.

Gruppearbejde:
Gruppe 1 med Chadi:
Den integrerede klub - vi skal kunne være sammen, imod radikalisering og ekstremisme




Vil skabe dialog med unge - udsatte, undgå radikalisering
Lave aftenmøder om uddannelse, arbejde, hvordan man får en god fremtid, få konsulenter
ud og orientere om mulighederne i Danmark.
Dialog om aktiviteter og muligheder,
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Hvorfor samarbejder foreningerne ikke mere? Forskellige tidspunkter, gør ikke nok
opmærksom på sig selv - har ikke netværk
Hjælpe inaktive foreninger til at blive aktive

Hvordan skaber vi mere dialog?


Gøre noget sammen - ikke bare snakke

Sprogbarrierer - specielt blandt ældre, gør dialogen svær
Holde fælles informations- og netværksmøder, temamøder
Dialogaftener med hensyn til sproglige udfordringer

-

Opsamling:
o Chadi





o

Awil









o

Khaled:

Aktiviteter i forbindelse med fælles dialog er noget der bliver sat fokus på.
Inddrage forældre gennem forskellige arrangementer.
Formålet med arrangementerne er at skabe mere dialog.
Mindre tom snak –> mere handling og fornuftig snak.
For at skabe en god dialog bliver man nødt til at tage hensyn til sprogbehov hos
deltagerne.
Hierarki forholdet i og mellem foreninger blev diskuteret.
Foreninger skal blive bedre til at invitere hinanden.
Der behøver ikke være særlige interesser, så længe vi kan være sammen.
Stærke foreninger hjælper nye og svage foreninger på vej.
Anerkende den hjælp som foreningerne kommer med og tage imod den, når man
får den tilbudt.
Sammen skal vi prøve at skabe fællesinteresser, for at bryde isen og
hierarkiforhold.
Man skal vise viljen til at gøre en forskel og yde en indsats for at det kan fungere.
Ide til hvordan foreningerne kan få kendskab til hinanden:
 Der kan afholdes en foreningsmesse nede i Globus 1 med mediedækning
og fest-fællesmiddag som afslutning.
 Her kan foreningerne stille en bod op, og femvise nogle af de aktiviteter de
har lavet, eller været med til at lave.
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Be There For Eachother er et netværk og ikke en bevægelse – men de kalder den
for en bevægelse.
Prøver at mobilisere de unge, og inddrage dem i de afholde aktiviteter ved at gøre
det mere attraktivt - Ved at kalde foreningen for bevægelse.
Hvordan fastholdes de unge i bevægelsen:
 Vha. Facebook der hele tiden er opdateret.
 Fordi bevægelsen kan tilbyde et fællesskab.
 Ved ikke at gøre det forpligtende at deltage – man har derfor aktive og
passive medlemmer.
Det gælder om at gøre noget selv – gøre en forskel og mærke den på egen krop.

Evaluering:
-

Det har været et godt møde.
Håber at styregruppen tager diskussionerne op til deres egne møder, og gør noget ved det der er
blevet talt om til mødet.

-

Grundlovsdag: Foreningerne får et tilbud om at være med.

Evt.

