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 tirsdag d. 25. april 2017 i Det Boligsociale Sekretariat
Tilsted: Ilham Mohammed, Shire Abdirahman, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Hanaan Yusuf, Kristian
Bjerring Lauritsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen,
Afbud: kort tid før mødet fra Abdinasir.
Uden afbud: Faisal og Mohammed
Forsinket: Hanaan
Referent: Wissal El-Arid
Ordstyrer: Lone Hedelund
Dagsorden:
1. Velkomst og dagsorden v/ Lone og Wissal
2. Endelig godkendelse og opfølgning på referat fra Styregruppemøde 28.2 –
http://www.samvirket.dk/uf/40000_49999/40816/d42d99d318b5731f868f6c2de609c1f1.pdf
3. Nyt fra Gellerupmodellen og Den Boligsociale Helhedsplan
4. Nyt fra afd. 4 og 5
5. Drøftelse og beslutning om Samvirkets Aktivitetsmidler. Bilag vedhæftet
6. Tilbagemeldinger og drøftelse af Samvirket fra 2018 fra Gellerupmodellen samt afd. 4 og 5
7. Næste kvartalsmøde 23.5 – fastlæggelse af indhold – se forslag til dagsorden nedenfor
8. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”

Pkt. 1.
Mødet startede som planlagt. Otte bestyrelsesmedlemmer ud af 11 var tilstede, og det blev konstateret, at Styregruppen er beslutningsdygtig, da punkt 5 er et beslutningspunkt.
Pkt. 2.
Referatet er godkendt.
Pkt. 3.
Nyt fra Gellerupmodellen v/ Anders:
Der var flere kommunale chefer, som var interesseret i at være med til mødet i Gellerupmodellen til sidste møde.
Samvirkets fremtid var på dagordenen, og punktet blev drøftet. Der fortælles lidt mere om under pkt. 6.
Nyt fra Den Boligsociale Sekretariatet v/ Kristian:
Vi er godt i gang med den nye helhedsplan, men der ligger stadigvæk et stort arbejde foran os. Ansøgningen skal
afleveres til Landsbyggefonde (LBF) senest den 30. september.
Pkt. 4.
Afdeling 4s repræsentant var desværre ikke til stede, men Elsebeth, der sidder i bestyrelsen, som den eneste kvinde,
kan fortælle, at der har været valg på sidste beboermøde. Her deltog ca. 210 beboer. Der opstillede 10 kandidater,
hvoraf der skulle vælges 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal konstituere sig torsdag den 27. april. Det var
overaskende, at Helle er ikke kommet med i bestyrelsen.
Afd. 5 havde også afviklet et beboermøde med valg. Det gik fint, og der er fem kvindelige bestyrelsesmedlemmer ud
af syv. Bestyrelsen er konstitueret.
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Pkt. 5.
Anders fortalte om revideringsprocessen, som har været et langt træk men lærerigt. Anders gennemgik de ændringer og præciseringer, der blev fortaget af arbejdsgruppen.
Følgende ændringer er blevet fortaget:
1- Fremover udløses kurser eller lignede ikke point, hvor ansøgerne tidligere kunne få fem point for et kursus.
2- En aktivitet i samarbejde på tværs af foreninger for en lukket målgruppe udløser to point for hver forening.
En lukket målgruppe defineres ved, at deltagerene har samme etnicitet.
3- Fermover skal foreninger, der ansøger Samvirkets midler, indsende en opdateret medlemsliste, samt ansøgning og budget. Bliver der lavet ændringer i vedtægter, skal forening indsende en kopi af deres nye vedtægter.
De reviderede retningslinjer blev enstemmigt godkendt af Styregruppen.
Der blev drøftet hvornår midlerne kan søges i indeværende år, og hvornår foreninger kan oplyses om de nye reviderede retningslinjer. Et forslag om at midlerne fremover kan søges en gang om året med ansøgningsfrist 1.
oktober blev drøftet.
Lone og Wissal havde modtaget en ansøgning fra Gellerup Fælles Sekretariatet om tilskud fra Samvirkets midler
på 7000 kr. til Grundlovsdag. Derfor blev det drøftet hvilke fælles arrangementer Samvirket giver tilskud til i
2017.
Følgende blev besluttet:
1- På Samvirkets kvartalsmøde den 23. maj vil der blive orienteret om de nye ændringer i retningslinjer for
Samvirkets Aktivitetsmidler. Det sker under punktet Nyt fra Samvirkets Styregruppe.
2- Ansøgningsfrist for midlerne er den 1. oktober, hvor foreninger kan ansøge om aktivitets periode for hele
2017. Pengene bliver udbetalt omkring juleferien.
3- Sidst i august holdes et informationsmøde om Samvirkets Aktivitetsmidler, hvor arbejdsgruppen præsenterer de reviderede retningslinjer og svarer på yderligere spørgsmål. Wissal sende invitationen til foreningerne.
På mødet vil forslaget om, at Aktivitetsmidlerne fremover kun kan søges en gang om året bliver drøftet med
foreningerne.
4- Samvirkets bevilger i 2017 midler til følgende traditionelle fælles arrangementer:
Grundlovsfest
Dimissionsfest
Uddannelsesmesse
Pengene bliver udbetalt efter, at arrangementernes tovholdere har aflagt regnskab og indsendt bilag til Samvirkets
koordinator.
Pkt. 6.
Anders: fortalte som nævnt i starten af mødet, at Gellerupmodellen har drøftet Samvirkets fremtid. De startede med
en brainstorming, bagefter var der en drøftelse af Samvirkets fremtid. Der var positiv stemning, og der kom gode
ideer. Anders videresender referatet til Lone og Wissal, når det er skrevet færdigt.
Ilham fortalte, at pkt. Samvirkets fremtid var på dagsordenen til sidste møde, men desværre gik tiden og punktet
nåede ikke at blive drøftet. Derfor er det igen på dagsorden til drøftelse til næste møde.
Mht. afdeling 4 var der ikke nyt der fra med hensyn til drøftelse.
Lone og Wissal tilbød at komme med til afdelingernes møde, når punktet Samvirket bliver drøftet på afdelingsbestyrelsesmøderne i maj.
Konklusionen:
Sekretærerne skriver til afdeling 4 og 5 og tilbyder at komme med til drøftelsen af Samvirkets fremtid.
Det er aftalt med Ilham, at Wissal er med på afdeling 5 næste møde mandag den 22. maj, og Lone er med på afdelings 4 næstemøde, som er den 11. maj.
Samvirkets sekretærer samler op på alle de input fra både afd. 4 og 5 samt Gellerupmodellen for drøftelse til den
næste møde i styregruppe tirsdag den 5. september, hvor vi mødes kl. 16.30.
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Pkt. 7.
Dagsorden til kvartalsmøde 23.5.2017:
Vi står klar med kaffe og kager kl. 16.00, men programmet starter præcis kl. 16.30.
Indskrivning/ Vi er klar med kaffe og småkager

Wissal koordinere med Gordon vedr. fritidsjobbere

Velkommen og præsentationsrunde
Nyt fra Styregruppen – opfølgning på ønske om
besøg af Byrådet – at det i stedet bliver en repræsentant fra den politiske Styregruppe, som
inviteres d. 26.9. Derudover præsentation af
Samvirkets Aktivitetsmidler
Den Fysiske Helhedsplan - orientering

Tildeling af Samvirkets Aktivitetsmidler fra 2017 fremlægges og der orienteres om at foreningerne inviteres
til møde sidst i august (evt. dato). Ansøgningsfrist 1.
oktober

Nyt om den kommende Boligsociale Helhedsplan
Tryghedsbarometer
Tema: Iværksætteri i Gellerup/Toveshøj

Kristian Lauritsen

Pause
Den gode historie
Samvirkets OBS:
a. Mandag den 5. juni Grundlovsdag
b. Fredag den 23. juni Sankt Hans-fest Gellerup og Toveshøj.
c. Onsdag den 28. juni Dimissionsfest
d. Den 25-26 juni Sommerfest/ Adha fest
afdeling 4.
e. Den 13. + den 20. og den 30. juli, Gellerup
Cup (ACFC)
f. Mandag den 24. juli, Koncert med syrisk
musik (Gellerup kirke og Gellerup Bibliotek)
g. Mandag den 26. – fredag den 30. juli,
Eutopia Festival (Gellerup kirke og Gellerup Bibliotek)
h. Tirsdag den 22. august, Sommergrill – slut
på Sol & Sommer
i. Hasle Bakker – herunder Nordic Race 27.5
Evt.

Wissal og Lone følger op på pkt.

Jens Esbersen
Enggård/Huset: Rasmus fortæller
Opgangen: som navnet evt. bliver ændret. Christian
fortæller om socialøkonomiske virksomheder
Rumstationen – afd. 4

Stafet for Livet, Lone følger op på pkt.
Alle får 3 minutter – 27 minutter, Wissal og Lone følge
op på pkt.

Forskellige

Mad til dem, der har tilmeldt sig at netværke

Pkt. 8. Evt.
Godt møde og processen om revidering af aktivitetsmidlerne var lærerig.
Der bliver takket for god ro og orden, og at mødet blev afsluttet 20 min tidligere end beregnet.
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