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 Samvirkets styregruppe tirsdag den 02. juni 2016 kl. 17-19.
Afbud fra: Anders, Walid og Helle.
Referent: Wissal El-Arid
Ordstyrer: Lone Hedelund
Deltagere: Henning Winther, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Erna Damgaard, Shire
Abdirahman Ahmed
Til selve mødets dag afbud fra: Ilham, Maryan og Hanaan
Hennings vil meget gerne udsætte sit oplæg til et andet møde, hvor alle styregruppemedlemmer er med.
Mht. opfølgning af sidste kvartalsmøde tager Erna gerne kontakt med Jesper Holme. Der aftales et
planlægningsmøde sidst i juni til en tema aften om ”Børne opdragelse og Radikalisering”, som skal
afholdes i uge 36 under forudsætning af at Jesper Holme kan der. Chadi og Lone er også med i
planlægningsgruppen og døren er åben for flere. Skriv gerne til Lone, hvis du gerne vil med i
planlægningsmøde.
På grund af flere afbud har vi konstateret at styregruppen ikke er beslutningsdygtige. Dagsordnen flyttes
til det næste styregruppemøde, hvor mødet bliver forlænget til kl. 20.30.
Så næste mødet er på tirsdag den 16. august fra kl. 17.00-20.30, hvor nedenstående dagsorden bliver
flyttet til.

”Hvad er Samvirket til for” – evaluering af Samvirket
Gruppeinddeling:
1: Erna, Elsebeth, Helle, Maryan, Shire
2: Henning, Ilham, Chadi, Hanaan
Afbud fra: Anders og Walid
•

Indledning - V/ Henning om følgende: (16.00- 16.45)
o Gellerupmodellen og Den Boligsociale Helhedsplan er en ressource for Samvirket –
hvordan udmøntes det?
o Hvordan bindes Samvirket: Styregruppe og Kvartalsmøder - sammen med
Gellerupmodellen og Den Boligsociale Helhedsplan?
o Hvilket mandat sidder man med som medlem af Styregruppen:
som udpeget af Gellerupmodellen, Den Boligsociale Indsats eller
afdelingsbestyrelsen
som direkte valgt
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har man suppleanter
o Aktiviteter:
Årsmøde
Kvartalsmøder
Introdage
Styregruppemøder
Arbejdsdag
Samvirkets aktivitetsmidler
Andre/andet?
o Sekretærfunktionen:
Funktion
Opgaver
Hvordan faciliteres styregruppen bedst i forhold til
dagsordner/referater/drejebøger
Webben
o Andet
•

Organisation (kl. 16.45 – 17.00 + 17.00 -18.00 herunder spises der)
1:Hvad er Samvirkets rolle i lokalsamfundet og hvor ligger fokus i forhold til den
vedtagende Vision/værdier/mission/metode – (kl. 16.45 – 17.00)
Fokus: problemorienteret eller løsningsorienteret (Hellekommer med et kort
oplæg)
Rolle?:
2: Styregruppens overordnede opgaver – hvordan skal de udmøntes?: (kl. 17.00 -

18.00)
•

Strategi (Oplæg fra gruppe med Henning, Helle og Ilham):

•
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Langsigtet strategi :
o Mere direkte dialog på møderne
Oplæggene skal være bedre forberedt: flere visuelle
oplæg, detaljer kan udleveres i faktaark (fysisk
helhedsplan producerer faktaark i forvejen).
Teknik mm. skal være velforberedt, så vi ikke skal
vente på film mm.
Tidsplanen skal holdes
o Mere tydeligt link mellem Gellerupmodellen og Samvirket.
Gellerupmodellen behandler et fast punkt, der hedder
samvirket.
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Samvirket skal behandle et fast punkt, der hedder
Gellerupmodellen.
Gerne flere medarbejdere/ledere med på
kvartalsmøderne
o Forankring af Samvirket
Eksempelvis grundejermodel/fællesråd, som
overtager driften af Samvirket på områdets vegne
o PR-kampagne for Samvirket
Information til ansatte og beboere om Samvirket
Udbrede kendskabet til Samvirket mhp. flere
deltagere
•

Medborgerskab – hvordan kan styregruppe arbejde med det

Videre strategi for Samvirket 2016 (sakset fra arbejdsdagen 5.3):
• Mere pep på møderne
• Udveksle ideer og erfaringer
• Vis omverden hvem vi er og hvad vi gør
• Overblik og koordinering
• Temperaturen er vigtig
• Koordinering mellem kommune/foreninger/projekter
• Struktur efter 2017 – forankring
• Fysisk helhedsplan med fokus på tryghed og trivsel
• Større synlighed
• Der skal arbejdes med dagsordenen
• Temadiskussioner
• Tilbagemeldinger mellem Gellerupmodellen og Samvirket
• Eftersyn på kommunale tiltag/nye aktiviteter – Samvirkets OBS
På sigt:
• Hvordan bliver Skovgårdsparken en del af Gellerup/Toveshøj
• Gøre Samvirkets radius større
•

Konkrete: (kl. 17.00-18.00)
o Foreningssamarbejde (Oplæg –Lone fremlægger gruppens forslag)
o Samarbejde – hvem skal der samarbejdes med?
o Koordinering – hvad skal koordineres og med hvem?
o Samarbejde generelt
o Indholdsbestemmende Kvartalsmøder foregår dialogen på det rigtige
niveau
o Videreudvikling af Samvirket

•

Fremlæggelse (kl. 18.00 – 18.40, 2 x 20 minutter)

•

Opsamling og hvem gør hvad (kl. 18.40 – 18.50)

Referent: Wissal El-Arid

3

•

Check ud: (kl. 18.50 – 19.00)
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