
Referat fra Samvirkets årsmøde den 27. januar i Foreningernes Hus 

 

 

 

Knapt 70 stemmeberettigede deltagere var mødt op til årsmødet i Foreningernes Hus for at høre om årets 

gang, og være med til at bestemme hvordan den fremtidige styregruppe skulle sammensættes. 

 

Efter en kort velkomst fra Anders Glahn var vi i gang. 

 

 

Lone Hedelund startede med en kort gennemgang af årets gang i Samvirket – i ord og billeder. [Se præsen-

tationen her…] 

 

 

Herefter gennemgik Henning Winther styregruppens opgaver efterfulgt af en gennemgang af de mere for-

melle forhold vedr. valget til ny styregruppe [Se præsentationen ”Samvirkets styregruppe - årsmødet og 

valgprocedure.pptx” her] 

 

12 kandidater ønskede at stille op til styregruppen, og der var derfor behov for kampvalg til de 6 pladsen. 

 

Kandidater  Valgte  Antal stemmer 
Lone Hedelund 
Solvej Pedersen 
Awil Abdi Ade 
Maysaa Hassanein 
Chadi Ali Kayed 
Dan Kristensen 
Shire Abdirahman Ahmed 
Nadia Ahmed Helmy 
Nabil Murra 
Walid Mahmoud 
Elsebeth Frederiksen 
Hanaan Ahmed 
 

 Lone Hedelund 
Chadi Ali Kayed 
Hanaan Ahmed 
Walid Mahmoud 
Nadia Ahmed Helmy 
Awil Abdi Ade 
Dan Kristensen (1. suppleant) 
Elsebeth Frederiksen (2. suppleant) 
Shire Abdirahman Ahmed (3. suppleant) 
Solvej Pedersen (4. suppleant) 
Maysaa Hassanein (5. suppleant) 
Nabil Murra (6. suppleant) 
 

51 
44 
37 
37 
36 
24 
22 
21 
16 
15 
14 
13 



Referat fra Samvirkets årsmøde den 27. januar i Foreningernes Hus 

 

Samvirkets nye styregruppe består i 2015 således af af Hanaan Ahmad (Beboer og Gellerup guide), Walid 

Mahmoud (Beboer og i bestyrelse i Ramallah spejder), Awil Abdi Ade (SGF Somalisk Gadebørns Forening), 

Lone Hedelund (Aktiv medarbejder i området), Chadi Ali Kayed (Beboer og i bestyrelse i Den Integrerede 

Klub), Nadia Ahmed Helmy (Aarhus Boxing), Anett Sällsäter Christiansen (repræsentant afd. 5 Toveshøj), 

Elsebeth Frederiksen (repræsentant afd. 4 Gellerupparken), Anders Glahn (leder af Fritids/Ungdom område 

11, Aarhus Kommune), Ellen Kappel (Familiekontor Vest, Aarhus Kommune) og Henning Winther (boligsoci-

alleder, Brabrand Boligforening). 

 

De valgte kandidater mødes inden længe for at planlægge Samvirkets kvartalsmøde den 24. marts og sætte 

mål for Samvirkets virke i 2015. 

 

 

 

Elsebeth Frederiksen gennemgik kort de nominerede til Samvirkets Pris. Alle stærke kandidater, der gør en ekstraordi-

nær indsats i Gellerup. 

 

De nominerede var Hiyam El-Hadary, Conny Andersen, Osama Salame, Helle Hansen, Anett Sällsäter Christiansen, 

Inga Bech og  Awil Abdi Farah, som på hver deres måde gør en stor forskel i hverdagen i Gellerup og Toveshøj.

 

 

 



Referat fra Samvirkets årsmøde den 27. januar i Foreningernes Hus 

Osama Salame fra Arabisk Kulturforenings Ungdom blev hædret med Samvirkets Pris 2015. Osama fik pri-

sen primært for sit store arbejde som hovedansvarlig for den store uddannelsesmesse i september måned, 

hvor over 400 unge mennesker fik indblik i deres fremtidsmuligheder.  

 

 

 

Da der på sidste Samvirkemøde havde været stor interesse for vejprojektet, og mange konkrete spørgsmål 

blev bolden taget op som afslutning på årsmødet. Lige inde maden blev serveret præsenterede Kim Skjel-

mose, Brabrand Boligforening, planerne for vejprojektet og svarede beredvilligt på de mange gode spørgs-

mål fra salen. Alle opfordredes afslutningsvis til at melde tilbage, hvis der i fremtiden opstår spørgsmål og 

kommentarer – til Vibeke Dam Hansen eller Pia Katballe. 

  

 
Vibeke Dam Hansen 
Den Boligsociale Helhedsplan 
Beboerhuset Yggdrasil 
Dortesvej 35A 
Telefon: 86251017 / 6161 6668 
Mail: viha@bbbo.dk 

 
Pia Katballe Sørensen 
Den Fysiske Helhedsplan, Aarhus Kommune 
Helhedsplanens kontor, Gellerup 
Gudrunsvej 78 st. 
Telefon: 2332 8138 
Mail: pks@aarhus.dk 
 

 

 

Referent: Pia Katballe, februar 2015 

mailto:viha@bbbo.dk
mailto:pks@aarhus.dk


VELKOMMEN TIL SAMVIRKET S ÅRSMØDE 2015

Kl. 16.30 Indskrivning og kaffe 

Kl. 17.00 Velkomst og Året der gik 

Kl. 17.20 Valg til Samvirkets styregruppe. 

Kl. 17.40 Præsentation af nominerede til Samvirkets Pris 

Kl. 18.00 Overrækkelse af Samvirkets Pris 

Kl. 18.15 Præsentation af valgresultatet 

Kl. 18.25 Hvornår ses vi næste gang ved Anders som ordstyrer 

Kl. 18.30 Fælles middag samt uformel drøftelse af tryghed i byggeprocessen





JANUAR 2014JANUAR 2014JANUAR 2014JANUAR 2014

Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed YYYYousuf fra ousuf fra ousuf fra ousuf fra DharoorDharoorDharoorDharoor forening fik årets ildsjælepris. forening fik årets ildsjælepris. forening fik årets ildsjælepris. forening fik årets ildsjælepris. 

Han gør et stort frivilligt arbejder blandt andet med lektiehjælp.Han gør et stort frivilligt arbejder blandt andet med lektiehjælp.Han gør et stort frivilligt arbejder blandt andet med lektiehjælp.Han gør et stort frivilligt arbejder blandt andet med lektiehjælp.



MARTS 2014MARTS 2014MARTS 2014MARTS 2014
• Wissal ElWissal ElWissal ElWissal El----Arid starter som Arid starter som Arid starter som Arid starter som netværkskoordinatornetværkskoordinatornetværkskoordinatornetværkskoordinator

• Sidst i marts holdes Sidst i marts holdes Sidst i marts holdes Sidst i marts holdes kvartalsmøde, hvor kvartalsmøde, hvor kvartalsmøde, hvor kvartalsmøde, hvor ddddeltagerne eltagerne eltagerne eltagerne foreslår en række temamøder foreslår en række temamøder foreslår en række temamøder foreslår en række temamøder 



MAJ 2015MAJ 2015MAJ 2015MAJ 2015

• Samvirket mødes med foreninger om fordelingen af Samvirkets Samvirket mødes med foreninger om fordelingen af Samvirkets Samvirket mødes med foreninger om fordelingen af Samvirkets Samvirket mødes med foreninger om fordelingen af Samvirkets støttemidlerstøttemidlerstøttemidlerstøttemidler

• Kvartalsmødet med emnet Kvartalsmødet med emnet Kvartalsmødet med emnet Kvartalsmødet med emnet er er er er Branding og image af Gellerup og ToveshøjBranding og image af Gellerup og ToveshøjBranding og image af Gellerup og ToveshøjBranding og image af Gellerup og Toveshøj



JUNI JUNI JUNI JUNI –––– JULI 2015JULI 2015JULI 2015JULI 2015

• VVVVellykket ellykket ellykket ellykket grundlovsdag grundlovsdag grundlovsdag grundlovsdag –––– trods heftigt regnvejr. Naboskab er temaet for dagentrods heftigt regnvejr. Naboskab er temaet for dagentrods heftigt regnvejr. Naboskab er temaet for dagentrods heftigt regnvejr. Naboskab er temaet for dagen....

• Samvirkets Samvirkets Samvirkets Samvirkets pulje kan søges af foreningerpulje kan søges af foreningerpulje kan søges af foreningerpulje kan søges af foreninger



AUGUST - SEPTEMBER 2014

• Foreningsnetværk er dannet Foreningsnetværk er dannet Foreningsnetværk er dannet Foreningsnetværk er dannet 

• Kvartalsmøde sidst i september og temaet er civilsamfundet Kvartalsmøde sidst i september og temaet er civilsamfundet Kvartalsmøde sidst i september og temaet er civilsamfundet Kvartalsmøde sidst i september og temaet er civilsamfundet –––– ønsket opbakning ønsket opbakning ønsket opbakning ønsket opbakning 
til til til til frivillige og hjælp frivillige og hjælp frivillige og hjælp frivillige og hjælp til til til til foreningerforeningerforeningerforeninger



OKTOBER OKTOBER OKTOBER OKTOBER ---- NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER 2014201420142014

• På kvartalsmødet fortæller På kvartalsmødet fortæller På kvartalsmødet fortæller På kvartalsmødet fortæller foreningsaktive foreningsaktive foreningsaktive foreningsaktive om deres foreninger og hvorfor de om deres foreninger og hvorfor de om deres foreninger og hvorfor de om deres foreninger og hvorfor de 
godt gider lave frivilligt godt gider lave frivilligt godt gider lave frivilligt godt gider lave frivilligt arbejdearbejdearbejdearbejde



DECEMBER 2014

Samvirket og Foreningsnetværket har udarbejdet et aktivitets årshjul i Gellerup og Samvirket og Foreningsnetværket har udarbejdet et aktivitets årshjul i Gellerup og Samvirket og Foreningsnetværket har udarbejdet et aktivitets årshjul i Gellerup og Samvirket og Foreningsnetværket har udarbejdet et aktivitets årshjul i Gellerup og 
Toveshøj for 2015.Toveshøj for 2015.Toveshøj for 2015.Toveshøj for 2015.

Årshjul kan sendes ved henvendelse til wiel@bbbo.dkÅrshjul kan sendes ved henvendelse til wiel@bbbo.dkÅrshjul kan sendes ved henvendelse til wiel@bbbo.dkÅrshjul kan sendes ved henvendelse til wiel@bbbo.dk

VI SES NÆSTE 
GANG 24. 
MARTS
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