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 mødet i Samvirkets styregruppe 9. januar 2017
Deltagere: Henning Winther, Anders Glahn, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Ilham Mohammed, Erna Damgaard, Hanaan Yusuf, Maryan Ruun Hayir

Afbud:
Uden afbud: Shire Abdirahman Ahmed, Walid Mahmoud,
Referent: Lone Hedelund
Ordstyrer: Lone Hedelund

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra Styregruppemøde d. 13.12 - referat vedhæftet
2. Opsamling fra punkt 2 fra sidste Styregruppemøde vedrørende evaluering af Kvartalsmødet 29.11
med fokus på Samvirkets Aktivitetsmidler
3. Planlægning af Årsmødet 31.1. - herunder invitation og drejebog - bilag vedhæftet
4. Valg og valgprocedure - udkast til powerpoint vedhæftet
5. Årets Ildsjælepris - kandidater og indstilling - bilag udleveres på mødet
6. Forslag fra sekretærerne om at Kvartalsmødet i maj fremrykkes til afholdelse 23. maj istedet for 30.
maj, da Ramadanen starter 25.maj
7. Møde om Børneopdragelse 27. februar - Gellerup Bibliotek har tilbudt at afholde mødet der - skal vi
takke ja til det eller skal mødet afholdes i Foreningernes Hus
8. Er der forslag til emner som Styregruppen gerne vil have den nye Styregruppe skal behandle på deres arbejdsdag
9. Orientering om revision af webben
10. Evt.
Referat:
1. Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer
2. Drøftet. Konklusion på drøftelsen er følgende. Der laves en timeout mht ansøgninger til Samvirkets
Aktivitetsmidler, således at der ikke er ansøgningsfrist 1.februar 2017. På dagsordenen til den nye
Styregruppes arbejdsdag bliver et af punkterne en drøftelse af omorganiseringen af Samvirkets Aktivitetsmidler. Omorganiseringen indbefatter et møde med foreningerne om en evaluering af midlerne, hvad har fungeret godt og mindre godt ved pointsystemet. Hvordan kan pointsystemet forbedres, hvis det skal bevares. Hvordan sikres det, at foreningerne er klar på, at midlerne skal bruges
til lokale aktiviteter og hvad er lokale aktiviteter. Ligeledes skal foreninger oplyses om at midlerne
er kommunale midler som administreres af Det Boligsociale Sekretariat. Et andet punkt til arbejdsdagen er nedsættelse af en mindre gruppe af medlemmer af Styregruppen, som arbejder sammen
med Netværkskoordinatoren angående gennemlæsning af ansøgninger, vurdering og tildeling af
midler. Endelig skal Styregruppen også på arbejdsdagen arbejde med, hvordan man sikre den gode
tone i Samvirket. Der orienteres om denne beslutning på Samvirkets webside, samt til årsmødet.
Yderligere tilsluttede Styregruppen sig ønsket fra næstformanden for afd. 4 ønske om et møde med
Styregruppen. Styregruppen gav følgende medlemmer fra Styregruppen bemyndigelse til at afholde
mødet: Anders Glahn, Henning Winther samt Ilham Mohamed.
1

3. Invitation og drejebog blev gennemgået og tilrettet. Invitationen offentliggøres på gellerup.nu,
Samvirkets Facebookside, web og med opslag i opgangene. Det blev præciseret at sekretærerne
skulle huske at udarbejde et årshjul på fælles begivenheder og traditioner i 2017, som kan præsenteres på Årsmødet.
4. Valg og valgproceduren blev forelagt og gennemgået af sekretæren og tiltrådt af Styregruppen. Ligeledes gennemgik Styregruppen og gav yderligere input til det Powerpoint, som skal vises på Årsmødet 31.1. Helle og Maryam genopstiller ikke, og Elsbeth opstiller men ikke som repræsentant for
afd. 4.
5. Ved udløb af fristen for kandidater til Samvirkets Ildsjælepris var der indkommet nominering på 4
personer. Styregruppen traf en afgørelse af hvem der skal have prisen d. 31.1. Sekretærerne sørger
for tale udover nomineringen samt indkøb af gave.
6. Forslaget blev tiltrådt af Styregruppen. Kvartalsmødet i maj afholdes derfor 23. maj 2017
7. Styregruppen ønskede at afholde mødet om Børneopdragelse i Foreningernes Hus. Mødet afholdes
d. 27. februar kl. 17. Vises det sig at der kan være tekniske vanskeligheder i forhold til afviklingen af
mødet i Foreningernes Hus flyttes mødet til Gellerup Bibliotek.
8. Ud over de nævnte punkter under dagsordenens punkt 2 skal følgende punkter med på arbejdsdagen: hvordan mener Styregruppen lokalområdets interesser bliver varetaget samt et punkt om
Samvirket og hvordan det bliver boostet i forhold til en markedsorientering.
9. Lone orienterede om, at arbejdet med at ændre webben er igangsat og opfordrede Styregruppens
medlemmer til at gå ind og kigge og komme med kommentarer. Der arbejdes med at gøre teksten
så kortfattet og klart som muligt. Der vil blive lavet et arkiv, hvor der vil mulighed for at læse det historiske omkring Samvirket. Indtil videre er arkivet skjult for brugerne af sitet.
10. Der er store planer for afholdelse af dette års Grundlovfest. Planen går i øjeblikket ud på at lave et
24/7 arrangement, hvoraf noget skal foregå ved Søbredden andet i E&P Huset, måske inddrages
Fredens Moske og pladsen foran Gellerup Kirke. Grundlovsdag falder i år sammen med både Ramadanen og 2. Pinsedag. Helle vil offentliggøre næste mødedato for planlægningen på Årsmødet.
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