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 af arbejdsdag i Samvirkets styregruppe 9. marts 2020 kl. 16.30 til 20.30
Mødet blev afholdt i Det boligsociale hus - Yggdrasil, Dortesvej 35A
Deltagere: Randa Burara Radwan, Ester Engrob, Shukri Jama Abdulle, Ilham Mohammed, Lotte
Mose Boldsen; Helle Hansen, Maryan Hayr, Chadi Ali Kayed
Afbud:
Uden afbud: Elsebeth (suppleant)
Andet: Anders kom ca. 18.15, Jesper, Anders og Chadi kom senere pga. møde
Ordstyrer: Lone Hedelund
Referent: Nebiye Keskin
Styregruppemedlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen,
Ilham Mohammed, Youssef Abdul Kader, Helle Hansen, Chadi Ali Kayed, Randa Burara Radwan,
Maryan Hayir, Shukri Jama Abdulle, Ester Engrob og suppleant Elsebeth Frederiksen
Dagsorden:
1. Velkomst
v/Lone
Lone orienterede om, at de der deltager i skolemødet, vil komme ved en 18-tiden. Shayma Najjar vil
være barselsvikar for Nebiye og deltager derfor i dagens møde. Der blev foreslået ændringer til dagsordenen på grund af tidsmangel, og deltagerne som kommer senere på grund af andet møde.
2. Præsentationsrunde – De nye deltagere medlemmer af Styregruppen præsenterede sig kort, hvorefter Lone forklarede baggrunden for og på hvilken måde de fem faste medlemmer er udpeget.
3. Praktiske oplysninger:
• Samvirkets økonomi: Lone gennemgik de tre bilag om økonomien i Samvirket og forbruget i 2019
og 2020. Helle efterspurgte regnskab efter afholdelse af dimissionsfest og grundlovsfest. Det finder sekretærerne ud af til næste møde. Ingen yderligere kommentarer til budget. Man vil prøve
at finde billigere lokationer til afholdelse af Kvartalsmøder end Blixens, da det er for dyrt.
• Sekretærens rolle herunder fastlæggelse af dagsordener: Hvordan plejer de at se ud – forslag
til andre faste punkter: Sekretærernes opgave er at facilitere og finde ud af at gå videre med det,
der bliver aftalt af styregruppen. Det er også at sende dagsordener ud. Man giver besked, når
man ikke kan komme, så bestilling af mad og print af bilag justeres efter dette.
Der er faste punkter på dagsordenen, hvor man udveksler informationer, fx nyt fra Gellerupmodellen, Den boligsociale helhedsplan og afdeling 4 og 5. Der er altid mulighed for at tilføje nye
punkter eller foreslå ændringer til dagsordenen. Mødetider er 16.30-19.00.
•

Kort orientering om Samvirkets Webside og Facebookside samt andre informationsmuligheder
om Gellerup/Toveshøj og nærmeste omegn – Nebiye informerede om hjemmesiden og Facebooksiden. Helle foreslog, at man i Skræppebladet kunne reklamere for Samvirkets aktiviteter for
at brede det mere ud.
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•

Årshjul for kendte aktiviteter i Gellerup/Toveshøj i 2020 – alle hjælper til – Lone spurgte ind til
om der er nogle større arrangementer som skal tilføjes kalenderen. Helle nævnte 4. maj befrielsesdagen, 27. maj heldags alsang og om planerne om at åbne E&P huset d. 29. maj. Chadi foreslog
fastelavnsfestem d. 23.2. i afd. 3, 4 og 5. Helle nævnte Løb mellem husene og Sankt Hans dag,
Dimissionsfesten, Markedsdag som er under planlæggelse til d. 22. august, Livsværkstedernes
madskole, GAF-fest 28. marts, evt. Eid-fejringer samt oprydningsdag søndag d. 26. april.

4. Intro til Samvirket Vision – Mission og værdier samt introduktion til takt og tone i Styregruppen –
tilføjelser og rettelser. Lone læste bilaget op punkt for punkt. Anders spurgte om Skovgårdsparken
skulle inddrages i første formulering. Styregruppen blev enige om at opfordre til, at man i forbindelse
med planlægningen af den nye boligsociale helhedsplan får undersøgt, om der kan indledes et samarbejde med Skovgårdsparken om Samvirket.
Randa foreslog, at man ændrer visionen til: ”Et åbent og velfungerende netværk i området”. Enighed
om dette. Ingen kommentarer til mission og værdier. I forhold til metode-afsnittet forslog Ilham, at
man inddrager forældrene. Der var enighed om at ændre formuleringen i punkt 5 til: involvere og
engagere beboere i alle aldre. Men ordet involverer skal slettes i 1. punkt. Punkt 5 bliver til punkt 1.
Enighed om dette.
Takt og tone: Der er en forventning om, at man deltager på møderne, når man er med i Styregruppen
og bidrager med indhold til møder og dagsordener. Punkterne blev læst op, og der var ingen kommentarer.
5. Samvirkets strategi, mål for 2020 og fremtidig drift fra 2020 og fremefter – udarbejdelse af strategi
for 2020: hvad er Samvirket nu og i fremtiden, styregruppens sammensætning og organisering,
Kvartalsmøde og Introdage: struktur og indhold, Områdets traditioner etc. En drøftelse af hvordan
lokalområdets interesser fortsat skal blive varetaget, og hvordan fastholdes det gode samarbejde
i Gellerup/Toveshøj i forbindelse med de mange fysiske forandringer og ændringer i beboersammensætningen. Input til hvordan Samvirket kan blive boostet også i forhold til nye beboer/projekter/tiltag – f.eks. fremtidige aktiviteter i og brug af Byparken
Punkt fem udgik og tages op på næste møde.
6. Årsplan for Styregruppen (fastlæggelse af mødedage for Styregruppen) og kommende introdag.
Forslag: Fastlæggelse af Styregruppemøder udover i dag – bedste ugedag tirsdag - yderligere 5
mere + januar 2021: Forslag 21.4, 16.6, 18.8, 6.10, 15.12, 12.1.2021. Kvartalsmøder: 31.3, 02.6
(grundet Ramadanen som starter 24.4), 29.9, 24.11. Introdage: 10.3 og 08.9. Årsmøde 2021 26.
januar
Følgende datoer blev besluttet: Styregruppemøde 28.4 kl. 16.30 til kl. 18.30, 15.6, 24.8, 27.10,
15.12, 12.1.2021. Kvartalsmøder: 31.3, 02.6 (grundet Ramadanen som starter 24.4), 29.9, 24.11.
Introdage: 10.3 og 08.9. Årsmøde 2021: 26. januar.
7. Næste kvartalsmøde 31.3 – fastlæggelse af indhold med baggrund i strategi for 2020 – OBS fra
Region Midtjylland angående kræft. Bilag vedhæftet
Lone orienterede om, hvordan Kvartalsmøderne foregår. Indkomne forslag til tema var uddannelse,
som blev nævnt af Jesper. Han forslog, at man kunne have nogle år, hvor man kun fokuserer på uddannelse.
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Han foreslog desuden, at Samvirket kunne medvirke til at skabe overblik og information til alle de
store uddannelsesprojekter i området: Skoler/højskoler/biblioteket/sundhedshus/FVU/Cirkus/Livsværkstederne ift. beskæftigelse og skabe det gode mødested.
Hvordan får beboerne information/indflydelse? Styregruppen ønsker mellemmøde med disse aktører for at finde ud af, hvordan de ved hvert Kvartalsmøde kan give status og inddrage deltagerne og
bruge de frivilliges kræfter bedst.
Måske kunne man lave en stor kalender, som man præsenterer og opdaterer inden hvert Kvartalsmøde. Og have en tovholder på hver aktivitet. Man kunne omforme info om boligsocial- og fysisk
helhedsplan til info om alle store projekters status.
Der skal snart laves en ny helhedsplan, og Helle fortalte, at de snart får viden om, hvad der skal ske.
Hun foreslog, at Samvirket kunne opprioritere information til beboere om fremtidige planer for at
modvirke rygter.
Youssef foreslog temaet ”arbejde i området”. Det var aftalt fra starten af helhedsplanen, at man ville
løfte området og skabe flere jobs til beboere. Hvordan får beboerne arbejde i lokalområdet? Hvem
er kommet i hvilke job?
Det blev besluttet, at tema til Kvartalsmødet i marts skulle være: Arbejde i området, hvordan får
beboerne information/indflydelse – Würtz kunne inddrages. Beskæftigelsesforvaltningen, helhedsplanen, Würtz, Sjak og Byg, Youssef kunne komme med input.
Sekretærerne holder møde med de aktører og aftaler, om de kan komme til Kvartalsmøderne og
informere beboere og giver dem indflydelse.
Tema til Kvartalsmødet i juni: Ny skole og fritidscenter, klubber, ungdomsskole, højskole, SFO, FGU,
Cirkus Tværs, Klatreklubben, ACFC, biblioteket, beboerhus, art factory, foreningslokale.
Et andet tema kunne være Beredskabet - Hvad er Beredskabet, hvordan kan det blive justeret?
Anders foreslog nogle temadage om forældreansvar, hvor Baba og Bydelsmødrene kunne afholde
noget sammen med Samvirket.
Lone oplæste et relevant notat fra et opslag fra de sociale medier om forældreansvar:
•
•
•
•

Vi minder alle forældre om, at det er hjemme man lærer sit barn de magiske ord: goddag, venligst,
værsågod, undskyld mig og tak!
Det er også hjemme, man lærer dem at være hæderlige, ikke lyve, komme til tiden, være flittige, være
solidariske og respektere sine venner, de ældre og alle lærere.
Hjemme lærer man også at være renlig, ikke tale med mad i munden og ikke smide affald på gulvet
eller i naturen.
det er også hjemme, man lærer at være organiseret, passe godt på sine ejendele og ikke røre andres.
Her på skolen lærer vi dem dansk, matematik, historie, geografi, fysik, naturfag, engelsk & idræt. Vi
forstærker kun den opdragelse barnet får hjemme af sine forældre.
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Tema foreslået af Jesper: Hvordan kan de unge gives en stemme? Hvordan kommer de unge til orde?
Unge senater → børne/ungeråd, Frydenlunds ungeråd, snakke med de unge om deres drømme om
Gellerup?
Lone spurgte ind til, hvornår man skal tage diskussionen om Samvirkets fremtid. Det blev besluttet,
at man tager det til næste møde.

8. Endelig vedtagelse af strategi for 2020 – herunder økonomi. Bilag vedhæftet herunder ansøgninger
til Samvirkets Aktivitetsmidler.
Styregruppen behandlede to ansøgninger om økonomisk støtte til dels Palæstina Kulturaften 29.3,
dels Tur i Natur. Styregruppen besluttede ikke at imødekomme de to ansøgninger. Begrundelsen herfor er, at der ikke længere er afsat økonomi i Samvirkets samlede budget til aktiviteter arrangeret af
foreninger eller for mindre grupper af beboere.

9. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde?”
Shukri: Jeg har lært mange nye ting og fundet ud af, hvordan man arbejder sammen her.
Chadi: Vi har gjort det godt og arbejdet os igennem mange ting. Dejligt med effektivitet.
Ilham: Det er første gang at alle er mødt op. Man har ikke før lykkedes med at samle alle deltagerne.
Lotte: Det tegner godt.
Ester: Det er gået rigtig godt.
Shaymaa: Alt har været positivt. Glæder mig til posten som sekretær.
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