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 12. april kl. 17-20.
Deltagere:
Afbud: Shire Abdirahman Ahmed
Uden afbud:
Referent: Wissal El-Arid
Ordstyrer: Lone Hedelund
Deltagere: Henning Winther, Anders Glahn, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Ilham
Mohammed, Erna Damgaard Helle Hansen, Hanaan Yusuf, Shire Abdirahman Ahmed, Walid
Mahmoud, Maryan Ruun Hayir

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt.
2. Evaluering af sidste kvartalsmøde den 29/3 - Hvad skal det bidrages med på næste
samvirkemøde (referatet er sent)
Generelt var det en rigtige god møde.
- Elsebeth: godt vi slap af med workshop.
- Helle: der var meget pres på. Synd at Kristian kommer til sidst, hvor de fleste var gået.
- Anders: meget presset program
- Henning: Efter Kristians oplæg og kontanthjælpslofts oplægget var der mange der kom
og stillede kvalificerede spørgsmål, hvilket er det vi gerne vil opnå.
- Der var drøftelser om starttid af programmet til kvartalsmøde. Det er med, at vi venter
til kl. 16.45 af hensyn til at give de frivillige mulighed at nå præsentationsrunde går ud
over medarbejdere, som er nød til at gå hjem, så når de ikke at være med til slutning
af programmet. Derfor er besluttet at:
(til kvartalsmøder starter vi kl. 16.30 med en præsentationsrunde)
3. Opfølgning fra sidste styregruppemøde - arbejdsdagen 5.3.2016
a. Herunder godkendelse af vision, mission, værdi og metode (vedhæftet som fil)
-

Vision og mission er godkendt

b. Manglende en formuleret Samvirkets strategi for 2016. Hvordan kommer vi videre
(vedhæftet referat fra arbejdsdagen)
c. Begynde strategi for årene fremover.
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-

Henning havde et forslag om at nedsætte et Strategiudvalg, som skal arbejde på at
formulere Samvirkets strategi ud fra det vi arbejdede med i styregruppens arbejdsdag
og komme med et oplæg til styregruppen næste møde.
Forslaget er vedtaget, Henning, Helle, ilham og walid (suppleant) har tilmeldt sig i
Strategiudvalget.

d. Fokus på Forenings(sam)arbejde – Hvordan?
- Helle har spurgt om hvorvidt der er et overblik over foreningsaktiviteter. Måske er der flere
foreningsaktiviteter, der forgår om aften. Det kunne være en god idé med en stand om
foreningslivet. + flere foreningsfolk til at deltage i introdagen.
- En udflugt med alle foreninger i bus til Vejen. Helle fortalte om en udflugt med Kristian
Bjerring til et idrætsanlæg i Vejen. Der var rigtig god energi. Vi snakkede om at flytte
Gellerup til Vejen.
Besluttet at nedsætte en gruppe til at komme med et oplæg om foreningssamarbejde:
I foreningssamarbejde udvalget er der Chadi, Hanaan, Maryan, Anders og Wissal

e. Gennemgang af forslag til aktiviteter. skal der arbejdes videre med/overdrages til
arbejdsgrupper/foreninger/andre aktører i lokalområdet (bilag fra arbejdsdagen)
- Helle: Lader international dag. Der laver vi et lokalseminar
- Vi skal huske 10 års jubilæum til årsmøde. Henning kommer med en status til
næste kvartalsmøde
- Unge byråd: skal vi ikke have vores egen? I Vollsmose er det Boligforening der
arbejder med det.
- Henning: Unge skal have en grund til at have et ungdomsråd. Sabrin arbejder
allerede med det. Vi skal have synergi i det som hun laver.
- Anders: det lyder interessant.
- Vores børn er blevet taget som gidsler og det er sådan politikerne vil have det.
- Elsebeth: om vi har nogle unge med til kunstudvalg som er med til at
bestemme.
Henning vil meget gerne arbejde videre med det og vil gerne tage kontakt til
Evonne. Han laver en opsamling med Evonne og Rasmus og vender tilbage til
styregruppen med et oplæg til næste styregruppe møde.
4. Fastlæggelse af dagsorden til kvartalsmødet 31. maj 2016
a. Forslag fra Henning : oplæg fra politiet/kommunen om deres bande- og antiradikaliserings
indsats?
- Ilham: jeg synes de er værre end radikalisering. Bander er i området.
- Anders: vi havde beredskabet i lørdags. Politiet fik stoppet dem før de kom til
centrum. Vi fik stoppet alle grupperinger ved Bazaren og haslekrydset. De var fra
Esbjerg, Herning, Sønderborg og Vejle. De blev alle sendt hjem igen.
- Bande diskussion og radikalisering hænger sammen, derfor skal vi være påpasselige
og vi skal se om vi kan gøre noget ved det.
b. Opsamling fra 2015 (børneopdragelse, tvangsfjernelse og forældres rolle)
o
o

Erna: hvad er det vi skal have, når vi snakker om børneopdragelse. jeg er enig i at der
er et trivselsproblem. Jesper Holme er en god foredragsholder
Walid: der er mange forældre, der er bange for at kommunen tvangsfjerner deres
børn, så der er mange børn og unge, som altid får deres vilje. Det handler om at fjerne
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o

alle misforståelser mellem forældre og kommunen og bygge bro imellem, så
forældrene er trygge ved at efterspørge professionel hjælp, hvis de har problemer
med deres børn. Skal vi gøre det i skole regi - undervisning – information eller
hvordan?
Helle: jeg tænker at vi i Samvirket har et oplæg, og måske kommer de med spørgsmål
men ikke undervisning.

o

Anders: Anders kan genkende problematikken. Vi oplever, at det er en status at unge
har en kontaktperson. Hvor er daginstitutioner i samarbejdet. Hvad med indstant
One? Så forældre og foreninger kan gå og snakke om det der. Eller en aften med vores
chef

o

Elham, Hanaan og Maryan: hvad med et oplæg om Koranskole. Vores børn går i
Koranskole, de skal kunne læse Koran. Forældre har også et ansvar til at forklare deres
børn og snakke med dem.

Henning: det var en god ide at holde den aften med Berit eller Jesper Holme.
Besluttet at vi starter med at invitere Jesper Holme til at holde et 10 min oplæg til næste
kvartalsmøde og derefter kan vi vurdere om der bliver en opfølgning til kvartalsmøde i
september.

c.

Andre punkter: Tryghed + Tryghed og trivsel i forhold til den fysiske og boligsociale
helhedsplan + Den Kommende boligsociale helhedsplan + Samvirkets OBS
-

Dagsorden faste punkter
Tryghedsbarometer V/Jens Espersen
Den Fysiske Helhedsplan – orientering omkring byparken og hvordan kan man komme
rundt i området. V/ Gitte eller Kim Skjelmose (Lone Kontakter)
Orientering fra Den Boligsociale Helhedsplan v/ Henning Winther
Opfølgning fra sidste møde:

InstantCity, går du med en iværksætter i maven? V/ Rasmus og Alexander
Gellerup C og Eutoupia (Helle kontakter).
- Samvirkets obs. = Det sker i Gellerup og kommende aktiviteter
Helle: der er noget med at vi skal have Ladder projekt, Grundlovsfest, Dimissionsfest,
Cirkus tværs, Sigrids Stue osv..
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Temaet: ?
Formålet:
Ordstyrer: Anders Glahn
Referent: Lone Hedelund

Tidspunkt
16.00 –
16. 30

Indskrivning/ Vi er klar med kaffe og
småkager

16.30 –
16.45

Velkommen og navnrunde

16.45 –
17.00
17.00 –
17.10

Tryghedsbarometer

17.10 –
17.15

17.15 –
17.35

Tryghed og trivsel i forhold til
Gellerup/Toveshøj - orientering
omkring byparken og hvordan man
kommer rundt i området pt.
Den kommende boligsociale
Helhedsplan
Opsamling fra sidste kvartalsmøde
E&P Huset/Instantcity

Ansvarlige
Wissal koordinere
med Gordon vedr.
fritidsjobbere
Anders byder
velkommen og
styrer det
Jens Espersen

Praktik
Vi mødes 15 og
sørger for
bordopstilling mv.

Kim Skelmose og
Gitte Vesti

Lone kontakter

Henning Winther

OK

Lone kontakter

Rasmus
Alexander

Gellerup C

og Lone kontakter
(Kristian Bjerring
Lauritsen)
Helle og Chadi?
Ok?

Opfølgning kontanthjælp

Henning

17.35 –
17.45
17.45 –
18.30

Pause?
Børneopdragelse og radikalisering.
Oplæg og debat

Jesper Holme

Erna kontakter

18.30 –
18.40
18.40 –
19.00

Eutopia

Gitte Christensen

Helle kontakter?

19.00 –
19.30

Mad til dem, der har tilmeldt sig at
netværke
Tak for i dag

Det sker i Gellerup og kommende
aktiviteter: Grundlovsfest,
Dimensionsfest, Ladder,
sommerferieaktiviteter, ”Check Out”

Samvirkets pulje og retningslinjer http://www.samvirket.dk/tips-og-raad oplæg ved
Wissal
Fordeling af aktivitetsmidler med point system er en langvarende proces, som startede i 2013
med Ulla og styregruppen dengang i samarbejde med foreninger for at finde den bedste
måde til at dele aktivitetsmidler på.
5.
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Formålet med Samvirkets støtte

•

Et større fokus på udviklingen af foreningerne og den frivillige indsats i Gellerupparken og
Toveshøj.

•

At viden og erfaringer i den enkelte forening efterfølgende forankres i praksis.

•

At styrke mangfoldighed blandt foreningsmedlemmer og bredden af aktiviteter.

Vi har også lavet en evaluering i juni 2015, og dermed er der lavet en lille justering.
Status: det var planlagt at Anders, Helle og Wissal skulle komme med et oplæg omkring støtte
til nye initiativer og oprettelse af en ny forening.
Helle: Gellerup fællesråd har et beløbe på 2500 kr., som kan bruges til dette formål.
Besluttet: der tilføjes en linje i Samvirkets retningslinjer omkring, hvis man er i gang med at
oprette en forening eller er i gang med et nyt initiativ, så kontakt Wissal på mail eller tlf.
- Ansøgninger for periode jan-juni er behandlet og sendt via mail til godkendelse af
styregruppen.
Er godkendt
- Ansøgning til en ungdoms konference:
Styregruppen har vurderet at aktiviteten ikke kan få støtte fra Samvirkets aktivitetsmidler,
da det ikke stemmer med formålet for Samvirkets aktivitetsmidler.
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