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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 - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj  
tirsdag d. 27. september kl. 16.30 - 19.00 i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A. 

 
Dagsorden: 
 

 
 

1. velkommen  
Ordstyre Helle bød velkommen til alle de 52 deltagere, som præsenterede sig selv ved en 
navnrunde, mens folk strømmede ind i den storsal i Foreningernes Hus. Vi nåede op til 60 
deltagere i løbet af mødet. 

  

1. Velkommen v/ Helle Hansen 

2. Tryghedsbarometer v/Jens Espersen 

3. Den fysiske helhedsplan (beboerhuse) v/ Kristian Bjerring Lauritsen 

4. Den sociale helhedsplan v/ Henning Winther 

5. Introduktion af temaet samarbejde på tværs 

6. Fremlæggelse af ny frivillighedsanalyse om Vilkårene for frivilligt arbejde i udsatte 
boligområder med fokus på frivillighed i Gellerup v/ Michael Fehsenfeld 

7. Oplæg om foreningssamarbejde i Gellerup v/  Heidi Lytje Oehlers 

8. Pause 

9. Opsamling 

10. Samvirkets OBS Kontanthjælps, EUTOPIA, Stafet For Livet i Kræftens Bekæmpelse/ Ditte 
Enemark Sølbeck 

11. Kommende Aktiviteter  

12. Tid til at netværke mens vi spise. Til dem der har tilmeldt sig 
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2. Tryghedsbarometer – status og dialog med lokalpolitiet 

Gellerup klarer sig ret godt. Det vil sige at man har det godt at bo i Gellerup. Sådan lyder det 
af Jens Espersen leder af lokalpolitiet. Han forklarer, at det ud fra de værktøjer som politiet 
bruger i forbindelse med måling af tryghedsindeks. Gellerup ligger pænt, hvis vi 
sammenligner procenten med andre områder. Han uddyber, at politiet har 17 indsatser at 
arbejde med. Der nævnes bl.a.  

- Et samarbejde etableret med færdselspolitiet, det betyder at der anvendes videovogn. 
Politiet har som mål at beslaglægge 50 køretøjer under færdselsindsatsen i området i år. 
Men allerede nu har politiet konfiskeret 106 forskellige køretøjer. Alene i september har 
politiet beslaglagt 17 køretøjer.  

- Indsatser målrettet børnene. De skal se os som dem der hjælper. 
- Indsats i samarbejde med klubberne. Vi vil rigtig gerne have god kommunikation med de 

unge. 
- Genbesøge og genkontakt, vi rykker ud til alle steder, hvor der har været indbrud. Vi 

kontakter og besøger alle borgere i de steder. Det giver et rigtig godt billede og 
informationer over det der sker i de områder. Jens fortalte også at der  ikke er sket et 
indbrud hverken i Gellerup eller Toveshøj i ca. tre måneder siden.  

Spørgsmål:  
1- hvor bliver alle knallerter, der forsvinder, af? Bliver de solgt i udlandet?  

Svar: nej   
2- Beboer: det er et rigtigt godt indsats, og vi kan mærke det som beboer,  men hvad 

med de unge bilister, der stadige kører for rødt? 
svar: ja det sker og der er indsatser for det.  
 

3- Medarbejder: bilbrænding er bredt i København og andre områder. Der er ikke i 
Aarhus 
Svar: Der er to tilfælde af bilbrænding, men ellers er det mange år siden, det er sket, 
hvor vi havde haft bilbrændingsepisoder. Vi er rigtig glade, at det ikke smitter af i 
Aarhus. 
 
Status: det går godt, men kan gå bedre. Der er stadigvæk stenkast på politi 
og brandbiler. Der er en flok på 10 til 13 årige drenge, der er udfordret og 
Jens opfordre alle til at samarbejde om at få dem hjulpet. 
 
 
Medarbejdere: kan man lave en kampagne til forældre, som hjælp til de børn, der 
kaster med sten 
 

 
3. Den fysiske helhedsplan v. Kristian Bjerring Lauritsen 

 
Hvad skal der bygges?  
Processen med at bygge beboerhuset i Toveshøj er i gang, og vi regner med, at vi er færdige 
til 1. nov. og der er udbud som kommer til jan.  
 
I afdeling 4. går processen også godt, og vi arbejder med, hvordan huset skal indrettes. Vi vil 
gerne høre vores foreninger. Desuden vil vi vurdere, hvad er privat, offentligt osv… 
Afdeling 5 overhaler ift. sundhedshuset. Vi regner med at være færdige i udgangen af 2017. 
Samlingshus som vi kalder nu, vil vi kigge på samme måde som Dokk1. Et sted hvor der 
lykkes med at have gode aktiviteter. Vi vil benytte de muligheder, vi har. Vi kigger og ser 
Cirkus Tværs som er ved siden af. 

 
 

4. Den sociale helhedsplan v. Henning Winther 
 

Lige nu arbejder med forankring af nuværende helhedsplan, hvor alle projekter afsluttes i 
2017 
Prækvalifikation med de ni forslag drøftes stadigvæk i afd. 4 og Aarhus Kommune i afdeling 5 
har allerede godkendt deres. 
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Her er tidsplanen: 
• Primo oktober sendes til endelig godkendelse i Aarhus Kommune 
• Primo november sendes til Landsbyggefonden 
• Forventet godkendelse i januar 2017 

 
Kontanthjælpsloftet, Hvad har vi gjort? 

• Opsøgende arbejde med blokambassadørerne 
• Rådgivning og vejledning på somalisk, arabisk og dansk 
• Pjecer omdeles 
• Nye tal viser, at der er ml. 12 og 18 pct. fald i boligstøtte 
• Kommunal jobcafe i Yggdrasil tirsdag og torsdag fra 13-15 fra 4. oktober 
• Beboerrådgivning 

Vores jobvejledere og blokambassadørerne er på. Vi samarbejder med kommunen, hvor der 
sidder folk i Yggdrasil og hjælper med at finde job. 
Beboerrådgivere har ikke særlig travlt, men når de først åbner en e-boks med en beboer, så 
finder de ud af, at de ikke har åbnet et brev fra kommunen om kontanthjælpsloft.  
Kontanthjælpsloft er det, hvor man mister boligstøtte. 
 

5. Introduktion af temaet samarbejde på tværs v/ Hanaan og Chadi 

Der er for mange foreninger i Gellerup, kan vi bliver bedre til at samarbejde, de store foreninger 

kan hjælpe de små. Man kan oprette facebookgrupper for foreninger, hvor frivillige kan 

kommunikere med hinanden, synliggøre aktiviteterne og hjælpe hinanden. Hanaan kom med et 

eksempel, hvor der er lavet en paraplyforening som inkluderer flere små foreninger.  

 

6. Fremlæggelse af ny frivillighedsanalyse om Vilkårene for frivilligt arbejde i udsatte 

boligområder med fokus på frivillighed i Gellerup v/ Michael Fehsenfeld 

Michael startede med at definere, hvad er en frivillig forening? og hvad er frivilligt ”arbejde”. 

Han tilføj det viste sig i undersøgelsen, at foreninger i udsatte områder beskæftiger sig med et 

bredt vifte af aktiviteter og man kan se at Gellerup har næsten lige så dobbelt så mange 

foreninger som f.eks. i Bispehaven, Viby Syd og Herredsvang og præsenterede hele 

undersøgelsen. 
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helhedsplan i Aarhus

 
Her er Mikaels oplæg.  
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Spørgsmål:  

Beboer: i medborgerskabs politik står der, at det skal være frivillige, er der nye regler? 

Svar: der er ikke klare linjer. Dvs. at der er hensigter og erklæringer, men ikke noget konkret 

om hvordan.  

 

7. Oplæg om foreningssamarbejde i Gellerup v/  Heidi Lytje Oehlers 

Heidi fortalte om et udviklingsforløb for 10 foreninger i Gellerup som blev afviklet i 

samarbejde med frivillignet. Temaet var samarbejde på tværs – og handlede ligeledes om 

at blive klar over eget formål, ressourcer og styrker inden man går ind i et samarbejde – 

derved bliver det et mere ligeværdigt samarbejde. Hun forklarede, hvorfor det er bedst at 

samarbejde og afsluttede med at fortælle, at folk kan henvende sig til ForeningLiv, hvis de 

gerne vil samarbejde med andre (andre foreninger, offentlige eller private virksomhed). 

Der kan tilbydes de følgende: 

– Give sparring på hvilke partnere det kunne være relevant at samarbejde med 

– Hjælpe med de indledende processer til opstart af samarbejdet 

– Hjælpe med den formelle del af aftalen, for eksempel samarbejdsaftale 

 

 

Her er Heidies Oplæg om foreningssamarbejde i Gellerup 

Spørgsmål: samarbejder! betyder det, at man skal ændre sine vedtægter.  

Svar: nej 

8. Opsamling 

- PC, produktion skolen: vi vil gerne samarbejde 

- Hanaan: at samarbejde i forbindelse med et tema eller en aktivitet 

- Abdulmalik: at holde en Foreningsdag, hvor alle foreninger også fra hele Aarhus kan 

mødes og præsentere deres aktiviteter osv.. 

- Shire nævnte et kursus om konflikthåndtering, der bliver holdt den 30. september, som 

måske flere kan få gavn af. Hans forening vil gerne samarbejder og bidrager med at løfte 

området.  

 

9. Samvirkets OBS  

 

 EUTOPIA v/ Gitte: Gellerup skal være en del af det, at Aarhus skal være Europæisk 

Kulturhovedstad i 2017 under temaet RETHINK. Selvom det er først næste år og præcise ultimo 

juli 2017, er EUTOPIA allerede i fuldgang med at forberede og afvikle de mange aktiviteter og 

eksperimenter, som skal foregår i løbet af 2016 og 2017. Der er brug for frivillige i AUTOPIA Stage 

”det gamle Gellerup scene” Hvis man har en ide’ og en form af om hvordan den kan realiseres, er 

man velkommen til at kontakte Gitte. EUTOPIA mail: eutopia@aarhus.dk. Man kan også læse mere 

om projekterne frem til 2017 på EUTOPIA2017.dk. 

 

Stafet For Livet i Kræftens Bekæmpelse v/ Ditte Enemark Sølbeck: Det handler om håb og at stå 

sammen. Slår tabuer omkring kræft sygdommen.  

Stafet For Livet er et døgn med holdstafet, aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb 
og støtte til alle, der er berørt af kræft. Målet er at stå sammen i kampen mod kræft uanset alder, 
køn, politisk, etnisk eller religiøs tilknytning og at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelses 
arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte. Projektet giver mulighed for at gøre noget 
aktivt i kampen mod kræft og skabe synlighed og åbenhed omkring sygdommen i det lokalsamfund, 
hvor stafetten finder sted.  Du kan læse mere om projektet på www.stafetforlivet.dk  
  

10. Kommende Aktiviteter 
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- Den 16. oktober kl. 16 kommer der én meget spændende kunstner i Gellerup Kirke. Det 
koster 150 kr. 

- KulturBazaren den 3. okt. til nye flytninger på Ridehuset 

- Husk Fedferie i Globus 1 i efterårsferie  

- Kulturfestival den sidste uge i november for at understøtte Foreningernes Hus 

- QHuset et sted til alle kvinder i Aarhus for at mødes og støtte hinanden. Det koster kun 20 
kr. i medlemskabet. Det er i Yggdrasil, Dortesvej 35A 

- Uddannelsesmesse er onsdag den 26. oktober fra 12-18 og bliver holdt i CityVest.  

- Volleyball stævne på Tovshøjskolen søndag den 9. oktober  
 
 
Kl. 19 var der mad fra Tousgaards laden lavet af Ilham til de tilmeldte sig til at netværke. 
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Det frivillige ’arbejde’.

Samvirkets kvartalsmøde, 

Gellerup d. 27. September 2016

Michael Fehsenfeld

Hvad er en ’frivillige forening’:

• At den er frivilligt grundlagt 

• At dens primære formål ikke er at skabe 
økonomisk overskud

• At et eventuelt overskud bruges i foreningen, 
og ikke udbetales til forenings ’ejere’ eller 
medlemmer. 

• At frivilligt arbejde er en betydningsfuld del af 
organisationens grundlag.

• At der er frivilligt medlemskab 
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Hvad er frivilligt ’arbejde’:
Den mest almindelige definition: 

• Frivilligt arbejde, som en ulønnet og frivillig handling, der udføres 
overfor andre end nærmeste familie og venner, og som andre har 
gavn og glæde af, og som er organiseret eller planlagt.

I modsætning til fx:

• Bruger- eller borgerinvolvering, som når man involverer forældre til 
børn på skolen, pårørende til ældre på plejecentret, og patienterne 
på sygehuset.

• Almindelig og spontan hjælpsomhed – som både kan være kortvarig 
og lidt længere varende, når forældre hjælper til ved et 
arrangement i fodboldklubben

Måske kan det hele betragtes som et udtryk for forskellige former for 
medborgerskab.

Sammenhængen skaber 

et frivilligt engagement

• Vi engagerer os frivilligt i sammenhænge og 

situationer, hvor det er meningsfuldt for os 

• Det handler derfor om at skabe sådanne 

sammenhænge og ’tillade’ og ’forvente’ et 

frivilligt engagement
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Foreningsundersøgelsen

Besvarelsesprocent

47,6

46,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alle

Aarhus

Helt eller delvis besvarelse Ikke svaret

I alt 1295 besvarelser

Udsendt til 310 foreninger



06-01-2017

4

0

20

40

60

80

100

120

Antal foreninger i boligområder med helhedsplan i Aarhus

Hvilke foreningstyper har aktiviteter i almene 

boligområder i Aarhus Kommune (pct.)?

13,1

8,5

10,8

2,9

3,9

6,9

31

22,9

0 5 10 15 20 25 30 35

Andet

Bolig og lokalsamfund

Social indsats og service

Sundhed

Uddannelse og forskning

Fritid og hobbies

Idræt

Kultur
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Hvad beskæftiger foreningerne sig med (pct.)

5,9

1,5

2,2

10,4

2,2

8,9

24,4

32,6

13,3

20,7

3,7

25,2

67,4

23,7

0 10 20 30 40 50 60 70

Andet

Branche-, profession- eller erhverv, fagforening

Religion, forkyndelse

Internationale aktiviteter, udviklingsbistand mv.

Økonomisk støtte til almennyttige formål

Politik, juridisk bistand, rådgivning mv.

Lokalsamfund, boliginteresser mv.

Social indsats og service

Sundhed, sygdom, misbrug, forebyggelse

Uddannelse, undervisning, oplysning

Spejder, børne- og ungdomskorps

Fritid og hobbies

Idræt og sport

Kultur, kunst, musik, historie mv.

Alle Aarhus (almennyttige boligområder)

Hvilke målgrupper beskæftiger foreningerne sig 

med (pct.)

15,4

5,7

28,5

10,6

9,8

30,9

13

44,7

74,8

75,6

66,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Anden gruppe

Personer med bestemt holdning af politisk…

Personer / husstande for et lokalområde

Misbrugere

Hjemløse og andre udsatte grupper

Flygtninge og indvandrere

Personer med sygdom / handicap

Ældre

Voksne

Unge

Børn

Alle Aarhus (almennyttige boligområder)
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Har foreningen fået flere eller færre ulønnede 

medarbejdere inden for de seneste fem år ?

12,5

12,9

52,6

40,3

31,5

41,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alle

Aarhus

Færre Uændret Flere Ved ikke

Har foreningen et samarbejde med en eller flere 

kommunale institutioner (pct.). 
Samarbejde med ….

33,4

40,2

16,6

28,2

27,1

31,7

47,2

36,4

64,9

46,6

50,4

39,6

0 20 40 60 80 100

ANDEN INSTITUTION: Alle

ANDEN INSTITUTION: Aarhus

SFO, FRITIDSKLUB OL.: Alle

SFO, FRITIDSKLUB OL.:Aarhus

SKOLE: Alle

SKOLE: Aarhus

Samarbejde i dag Tidligere Aldrig haft Ved ikke
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Vurdering af samarbejdet med kommunale 

myndigheder og institutioner hos foreninger i 

almennyttige boligområder i Aarhus 

5,8

11,3

6,5

13,2

13,7

14,8

20,4

22,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Samarbejdet …. forudsætter lønnede …

Kommunen er lydhør overfor foreningens…

Vanskeligt at indfri kommunens forventninger

Samarbejdet er ligeværdigt

Samarbejdet er bureaukratisk

Samarbejdet er inspirerende

Samarbejdet er tidskrævende

Samarbejdet er problemfrit

Meget enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig

Overvejende uenig Meget uenig

De kommunale institutioners holdning til et 

samarbejde med foreninger og frivillige i 

almennyttige boligområder i Aarhus (pct.)

33,9

18,2

8,8

28,6

44,6

27,3

10,5

51,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Et større samarbejde med foreninger og

frivillige kan styrke institutionens omdømme

Det kan være problematisk af faglige grunde at

inddrage foreninger og frivillige i institutionens

aktiviteter

Hvis institutionen havde flere ressourcer, er det

ikke relevant at inddrage foreninger og frivillige

i institutionens aktiviteter

Institutionen ser positivt på et større 

samarbejde med foreninger og frivillige’ 

Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig
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Hvad er foreningens rolle i forhold til 

lokalsamfundet? (andel af alle foreninger)

20

16

26

31

34

36

20

20

21

25

32

27

0% 20% 40% 60% 80% 100%

At deltage i lokale møder som vedrører

lokalsamfundet

At arbejde sammen med den lokale skole,

børneinstitution eller andet

At arbejde sammen med andre lokale foreninger

At bidrage til lokalsamfundets udvikling

At rekruttere medlemmer fra lokalsamfundet

At være synlig i lokalsamfundet

Meget stor betydning Stor betydning

En vis betydning Lille betydning

Ingen betydning Ikke relevant for foreningen

Foreningernes holdning til, om foreningerne bør 

bidrage til løsningen af kommunale opgaver

10,8

15,2

11,9

16,2

43,7

50,9

39,8

24,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2004

2010

2016

Aarhus

Det er naturligt at foreningerne deltager aktivt i løsningen af kommunale opgaver

Standpunkt midt imellem

Det er ikke foreningernes opgave at bidrage til løsningen af kommunale opgaver
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Danmark som ’Foreningsland’:
”Hvorfor skal det altid være en forening her i Danmark? Hvorfor kan vi ikke bare danse Zumba?” 
(Foreningsformand)

� Organisering som en form for interessevaretagelse � rettigheder og pligter

� Størrelse og samarbejdsrelationer betyder noget. 
� Jo bredere målgruppe (medlemmer og/eller borgere i inddrager), jo bedre står når der skal samarbejdes 

med andre foreninger eller med kommunen. 

� Jo mere i samarbejder på kryds og tværs med foreninger og kommunale institutioner, jo stærkere står i 
samarbejder og forhandlinger. 

Folkeoplysende arbejde:
• Formålet er ”at fremme demokrati forståelse og aktivt medborgerskab og at styrke folkeoplysningen.” 

• kræver at i er en åben forening som laver aktiviteter som er relevant for et bredt udsnit af befolkningen –
også udenfor jeres eget boligområde � Brug Heidi og Henriette!!

§18 midler: 
• ”For at gavne brugerne mest muligt vil ansøgninger fra flere organisationer, der går sammen på måder, der 

virker omkostningsdæmpende blive prioriteret højt.”

• Lokalpolitiske beslutninger.

Medborgerskab i Aarhus Kommune.
• Aktivt medborgerskab – Ansvarliggørelse af lokalsamfund

• Mere lokalbaserede initiativer, men mere usikkert fordi der ikke er en fast procedure for hvem der kan få 
tilskud og hvordan man kan få tilskud – En lokalpolitisk satsning.

Fælles forståelser – som udgangspunkt for 

samarbejdet:

Byg videre på eksisterende lokale strukturer: 

• ”Hvis man virkelig vil gøre en indsats, og noget godt for området, så er det helst at man ikke 
kommer og ødelægge noget, som var der i forvejen. Store organisationer de søger om penge til 
et eller andet projekt, og det er det samme som med kommunen. Så helst at det er 
koordineret, hvis man vil gøre noget godt for området. Hvordan man bedst bidrager med de 
ressourcer man har.” (Foreningsrepræsentant)

• ”Styrk lokalsamfundenes roller: Brug erfaringer fra de små nære samfund og byg videre på det, 
der allerede findes.” (Medborgerskabspolitikken)

• ”Derfor er en af vores opgaver, inde fra mit perspektiv. At få peget på de ressourcepersoner der 
er i området og dyrke dem. Der er altid nogle, der vil noget.” (Kommunal chef)

Identificer hvad der giver mening i det lokale område:

• ”Hvorfor skal man ikke have adskilte hold i en forening, når det er det der giver mening i det 
her område. Hvis jeg nu laver blandede hold, ville jeg udelukke rigtig mange kvinder fra 
området….. De rammer som jeg syntes, jamen det her kan vi ikke bruge i vores område. Det kan 
godt være det kan bruges i Risskov, men ikke her. Så dem dropper vi…” 
(Foreningsrepræsentant)

• ”Bydelene må gerne rykke i forskellige retninger.” (Medborgerskabspolitikken)

• ”Ideerne er nødt til at komme nedefra. For at vi kan bevare engagementet. Der skal være nogle 
som bor i området som kan se hullerne i osten, og se nogle muligheder. Det er ikke os, der skal 
komme med det. For så dør det.” (Kommunal chef)

januar 2017 18
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At gøre det nemmere at være frivillig.

• ”Altså alt det der bureaukrati. Alle de formler og ansøgninger der skal udfyldes. Vi 
bruger rigtig meget tid på det. Kan man ikke gøre det nemmere? …Og alt det 
bureaukrati, som er i det, det synes jeg er for dårligt. Så jeg synes det er rigtig 
mange ting, som frustrerer mig, og som kan gøres bedre. Men der er ikke nogen 
som lytter.” (Foreningsrepræsentant)

• ”Det skal være nemt at være frivillig…. Bureaukrati og regler, der står i vejen for det 
frivillige engagement, skal altid kunne begrundes og forklares. Kan de ikke det, må 
de udfordres.” (Medborgerskabspolitikken)

At være til stede lokalt (kommunen):

• ”Og jeg synes de er enormt dårlige til at bruge de frivillige ude i områderne, som 
har erfaring med tingene. De tænker bare de ved det hele og så sidder de og signer 
et projekt, som ikke rigtigt kan bruges til noget. Det synes jeg er ærgerligt. Både 
spild af vores tid, og kommunens ressourcer.” (Foreningsrepræsentant)

• ”Som ledere og medarbejdere i kommunen skal vi være parat til at gentænke 
måden, de kommunale opgaver løses på. Vi må være parate til at mødes uden for 
normal arbejdstid, når det forventes at borgerne deltager i 
medborgerskabsaktiviteter.” (Medborgerskabspolitikken)

• ”Det handler jo også om, at når vi laver noget vejledning ude i Bispehaven. Så får vi 
folk til at være derude, i stedet for at være inde i deres kontor i Jægergården. Det er 
et spørgsmål om at få omorganiseret sådan at det faktisk er en ganske almindelig 
måde at være offentligt ansat på. (…) Men det tager jo lang tid. Det er jo, folks 
mindset skal ændres.” (Kommunal chef)
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Foreningssamarbejde i Gellerup

• Foreningssamarbejde – Hvorfor?

• Status fra Gellerup

• ForeningsLIV – hvordan arbejder vi med 

emnet?



ForeningsLIV i Gellerup og Toveshøj

Hvorfor samarbejde med andre?

• Vi skal alle deles om de ressourcer der er i 
området

– Frivillige

– Faciliteter

– Midler

– Medlemmer



ForeningsLIV i Gellerup og Toveshøj

Hvorfor samarbejde med andre?

• Flere medlemmer i jeres forening 

• Flere frivillige i form af et større netværk

• Mere kvalitet i aktiviteterne til fordel for jeres 

medlemmer



ForeningsLIV i Gellerup og Toveshøj

Samarbejde i Gellerup

• I 2016 har 10 foreninger deltaget i et 

udviklingsforløb

• Konklusion:

– Alle foreningerne samarbejdede med andre

– Alle foreningerne ville gerne samarbejde mere 

med andre



ForeningsLIV i Gellerup og Toveshøj

Hvad kan vi samarbejde om?

Hvad kan vi samarbejde om?

1. Foreningens formål Har vi et fælles formål?

2. Målgruppen Har vi en fælles målgruppe?

3. Frivillige Kan vi dele om de frivillige i området?

4. Ressourcer: Kan vi samarbejde med andre, som har de ressourcer, som vi 
mangler? Og hvad kan vi tilbyde dem?

5. Synlighed: Skal vi samarbejde med andre fordi vil gerne vil blive mere 
synlige i lokalområdet og mere synlige, f.eks. i medierne, på en positiv 
måde?

6. Viden: Kan man samarbejde om viden om en fælles målgruppe, som vi 
med fordel kan ”deles om”

7. Nytænkning: Kan vi  lade inspirere af andre, som har samme målgruppe, 
men som gør tingene på en anden måde og evt. gå sammen i et 
samarbejde?



ForeningsLIV i Gellerup og Toveshøj

ForeningsLIV

• Henvend jer til os, hvis I gerne vil samarbejde 

med andre (andre foreninger, offentlige eller 

private virksomhed)

– Vi kan give jer sparring på hvilke partnere det kunne være 

relevant at samarbejde med

– Vi kan hjælpe jer med de indledende processer til opstart 

af samarbejdet

– Vi kan hjælpe jer med den formelle del af aftalen, for 

eksempel samarbejdsaftale
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