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 møde i Samvirkets Styregruppe 28. februar 2018 kl. 17 - 19
Janesvej 2
Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Elsebeth Frederiksen,
Chadi Ali Kayed, Helle Hansen og Ayaann Cabdi Yusuf, Lone Hedelund og Nanna Kold (ref)
Afbud: Ilham Mohammed, Abdinasir Jama, Faisal Mohamed og Hanaan Yusuf
Uden afbud:
Andet:
Styregruppemedlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Abdinasir
Jama, Ilham Mohammed, Faisal Mohamed, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Hanaan
Yusuf, Helle Hansen og Ayaann Cabdi Yusuf

1. Velkomst og dagsorden v/ Lone Hedelund
2. Nyt fra Gellerupmodellen og Den Boligsociale Helhedsplan
Gellerupmodellen: på mødet i morgen torsdag præsenteres materialet fra processen med Gentænk
Gellerup, Toveshøj og Ellekær. Emnet tages op på næste styregruppemøde.
Boligsocial Helhedsplan: Den endelige ansøgning skal ligge klar om 14 dage, hvorefter den sendes til
godkendelse hos alle parter i løbet af foråret.
3. Nyt fra afd. 4 og 5 Afdeling 4 og 5s repræsentanter var ikke til stede.
4. Endelig godkendelse af Samvirkets vision, mission etc, samt takt og tone i Samvirkets Styregruppe
Godkendt.
5. Vedtagelse af Samvirkets Strategi for 2018:
a. Kvartalsmødet tema 8.5 – Virksomheder
b. Hvordan skal der arbejdes indtil næste møde 10.4 med Samvirkets fremtid
Det bliver vigtigt at tænke de nye indbyggere i Gellerup/Toveshøj ind i arbejdet for Samvirket. Hvordan får vi glæde af de nye beboere og hvordan får de glæde af os?
6. Logokonkurrence – tekstforslag til konkurrencen – udkast udarbejdet af Nanna og Lone
Logokonkurrencen udsættes til der vides mere om Samvirkets fremtidige virke.
7. Tilbagemelding på frivilligområdet i forhold til næste kvartalsmøde – runde fra alle styregruppens
medlemmer
Kommende begivenheder:
• 8220 ideer – event 6. maj, middage. Samarbejde mellem Gellerup og Brabrand fællesråd.
• Brabrand kulturuge (lige efter festugen) på fredspladsen
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Hvad betyder frivillighed i 8220:
• Frivilligt arbejde skaber demokrati; sætte skub i skabelsesprocessen i det frivillige arbejde
(lære at organisere sig) fælles talerør– skaber traditioner
• Få de voksne ind og være frivillige i forhold til børnene og de unge.
• Socialt samvær – gratis arbejdskraft
• Hvordan skaber vi den gode introduktion til området, både for medarbejdere, tilflyttere og
frivillige
8. Fastlæggelse af dagsorden for Kvartalsmødet 20.3 – bilag udkast til drejebog
Dagsorden blev gennemgået og ændret.
9. Samvirkets aktivitetsmidler i forhold til den vedtagne strategi for 2018 – input til punkter nedenfor
a. Krav i forbindelse med Samvirkets Aktivitetsmidler:
i. Formidlingskrav
ii. Fremlæggelseskrav
iii. Samarbejdskrav
Drøftelsen af kravene til bevillingsmodtagere blev udsat. Det blev desuden besluttet at gentænke
kriterierne for brugen af og ansøgningsreglerne for aktivitetsmidlerne.
10. Årshjulet - input – runde
8220 ideer – event 6. maj, middage. Samarbejde mellem Gellerup og Brabrand fællesråd.
Brabrand kulturuge (lige efter festugen) på fredspladsen
5. maj: marked på Fredspladsen
11. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”
Punkter til næste møde:
• Introdagen/velkomstfest/eller andet – overvejelse om introduktion for og om frivillige.
• Proces for gentænkning af aktivitetsmidlerne.
• Gentænk Gellerup, Toveshøj og Ellekær
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