Bestyrelsens beretning
Generalforsamling 20. marts 2014
Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år.
Dette er bestyrelsens beretning på den første
ordinære generalforsamling. Beretningen er en
fortælling om de faser foreningen er gået igennem
fra sin spæde begyndelse til i dag.

Kapitel 1:
Identitet og puls (okt 2012 – jan 2013)
Første kapitel i beretningen handler om, hvordan
Sager der Samler de første måneder skabte en
identitet samtidig med, at vi arbejdede på at give
stedet en puls med liv og aktivitet hver dag.

Da vi flyttede ind i Badstuegade var lokalerne
tomme og store. Men de hjalp os til at forestille os,
hvad vi kunne skabe. Mursten gjorde tanker til
virkelighed på en meget håndgribelig måde. Vi
inviterede mennesker, vi kendte, på kaffe - og
stillede igen og igen spørgsmålet: Hvad ville du
engagere dig i, hvis du kunne?

Den første praktikant i Sager der Samler var Rey
Serafin fra multimedieuddannelsen på VIA. Han
skabte vores logo og lagde sammen med Søren
Andersen og Brett Patching fundamentet for vores
kommunikation. I løbet af oktober var vi klar med
en hjemmeside, der kunne fortælle om vores
arbejde og mobilisere mennesker omkring fælles
initiativer.
Det var et initiativ omkring sundhed, der for alvor
skabte interesse for Sager der Samler. Vi bragte 12
unge fra N.J. Fjordsgades Skole sammen med
fagpersoner fra sundhedsvæsnet. I 3 dage
arbejdede de med at udvikle sundhed som et fag i
folkeskolen og sammen fik de et helt nyt blik på
skole, på sundhed og på hinanden. På trediedagen
sendte DR direkte på P4 med sendevogn på
Pustervig Torv.
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Aarhus Stiftstidende bragte samme dag en artikel
om Sager der Samler. Dermed blev vi synlige og
troværdigheden omkring vores arbejde stærkere.

Den 6. november inviterede vi til en reception, som
officielt markerede, at Sager der Samler eksisterer
og har noget på hjerte. Mange kom og borgmester
Jacob Bundsgaard holdt en tale, hvor han bød
vores initiativ velkommen. Allan Aagaard fra
Danske Bank satte Sager der Samler i perspektiv
ved at tale om, at fællesskaber har en større
betydning efter finanskrisen. Han roste Sager der
Samler for ikke at lave en tænketank men i stedet
skabe en handlingstank.

Kapitel 2:
Partnerskab (jan – maj 2013)
Andet kapitel i beretningen handler om hvordan
Sager der Samler arbejdede med at bygge
partnerskaber. En vigtig partner for os er Aarhus
Kommune, men det drejer sig også om foreninger,
virksomheder og borgere i byen.
Vi startede året med at tage på opdagelse i vores
egen by for at blive klogere på, hvad mennesker er
optaget af og hvilke initiativer, der er i gang.

I partnerskab med Aarhus Kommune planlagde vi
et forløb, der skulle give os mulighed for at lære om
nye samarbejdsformer mellem kommune og
civilsamfund. Temaet var sundhed i bred forstand –
fysisk, psykisk og socialt og målet var nye initiativer
på tværs af sædvanlige skel. Forløbet startede med
en workshop den 4. maj. Vi brugte det meste af
foråret på at skabe en klar alliance med kommunen
og mobilisere mennesker, der ville være med.
Sager der Samler blev synlig i bybilledet.
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I løbet af foråret begyndte de første konkrete
resultater af arbejdet med initiativer at manifestere
sig. Cirkus Mærkbar var med på SustaIN Festival
og skabte sanselige oplevelser for børn, der gjorde
bæredygtighed nærværende og håndgribeligt.

Lørdag den 4. maj samledes 91 mennesker på
Folkestedet for at skabe idéer, der gør Aarhus til en
sundere by. Under overskriften ”Sammen om
Sundhed” opstod 14 nye initiativer og der blev
skabt værdifulde relationer mellem engagerede
mennesker på tværs af fag, baggrund, alder og
kultur.

For hvert nye initiativ under ”Sammen om Sundhed”
plantede vi som en metafor på vækst et frø i en
plantekasse. I løbet af foråret og sommeren
understøttede vi aktivt alle initiativerne med et sted
at mødes, et fællesskab, netværk, hjælp med gode
processer og et navn, der skabte tillid.

Flere initiativer manifesterede sig gennem konkrete
resultater – her er det ”Vand for alle”. På den første
sommerdag brugte 40 medlemmer fra
søsportsklubberne på Aarhus Havn en dag på at
rense havnen sammen. Dykkerne samlede skrald
op fra bunden, børn i optimistjoller tog det ombord
og roere trak det i land. Brdr. Koch og P. Clausens
Fiskehandel sørgede for frokost. Aarhus Kommune
Sport og Fritid bortskaffede skraldet i en container.
Initiativet gjorde havnen renere – men det handlede
i endnu højere grad om at styrke fællesskabet
blandt brugerne af havnen og udvikle omsorg for
stedet.
I løbet af foråret 2013 dannede vi også en egentlig
organisation. Rygraden var en stab af praktikanter,
der fik glæde af at lære om samskabelse og social
innovation i praksis. Vi fik glæde af praktisk arbejde
med læring, som gjorde nytte ved at understøtte de
mange initiativer og driften af Sager der Samler.
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Kapitel 3:
Modne sager og organisation (jun – dec 2013)
Tredje kapitel i denne beretning handler om,
hvordan Sager der Samler modnede initiativerne og
sin egen organisation. Vi rustede os til at følge
arbejdet med initiativerne fra idé til handling.

I løbet af sommeren og efteråret førte de mange
initiativer fra Sammen om Sundhed til stor
mødeaktivitet i Badstuegade. Mange idéer blev ført
ud i livet forskellige steder i byen. Et eksempel er
Multietnisk Kulturcenter, der samlede mennesker
på tværs af nationaliteter til ”Lær at lave min mad” –
først fra Congo, derefter Cuba og Afghanistan.

Et initiativ mod madspild blev startet af Abarna
Kukhatasan og Ajla Dzubur, der begge var
studerende på VIA. De gik systematisk til værks os
involverede en bred gruppe af mennesker i en
designproces, der førte til ”Vi elsker mad” mærket
til spisesteder. Mærket fremhæver det gode
eksempel og inspirerer til nye vaner. Deres
bacheloropgave så på initiativet ud fra spørgsmålet:
”Hvordan kan man skabe sundhedsinterventioner
gennem social innovation?”
I oktober modtog Sager der Samler
Medborgerprisen 2013 for at skabe innovation på
det sociale område. Vi blev sammen med Kofoeds
Skole hædret under en sammenkomst på
Jægergården.

I løbet af efteråret begyndte de første initiativer at
få deres eget liv uafhængigt af Sager der Samler.
Initiativerne ”Social Sundhed” og ”Hjerterum”
dannede selvstændige foreninger som ramme for
deres arbejde.
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Kapitel 4:
Nogen man kan regne med (jan – mar 2014)
Fjerde kapitel i denne beretning handler om,
hvordan vi satte fokus på, at Sager der Samler skal
blive en samfundsaktør, man kan regne med.
Vigtige temaer er selskabskonstruktion, ledelse,
økonomi og partnerskaber.
2014 startede med at evaluere ni måneders
arbejde med at modne initiativerne fra Sammen om
Sundhed. Målet var at lære, hvad der virker, når
initiativer skal blive levedygtige.

I slutningen af februar flyttede vi fra Badstuegade til
nye lokaler i Vesterport. Vi fik plads til flere
mennesker og der var god opbakning fra mange
sider i de intense uger der gik med at pakke
sammen, male, indrette køkken, flytte ind og blive
klar. Tak til alle, som var med.

Lørdag den 1. marts – to dage inden vi officielt
flyttede ind i Vesterport – samlede vi 45 mennesker
til et arrangement, hvor vi delte erfaringer og viden
fra evalueringerne. De nye lokaler giver mulighed
for at samle langt flere mennesker og gør derved
Sager der Samler mere rummelig.

Initiativerne fortsætter med at udvikle sig. Der
skabes nye eksperimenter, nye mennesker
kommer til og nye idéer opstår. Her på Godsbanen,
hvor en guideordning hjælper mennesker med
særlige behov ind i fællesskabet omkring stedet og
værkstederne.
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Næste kapitel:
Udvikle forretningen (mar – dec 2014)
Sager der Samler har i dag en stab i hverdagen på
omkring 10 personer. Der er omkring 150 aktive i
15 forskellige initiativer. Over 400 mennesker er
aktivt knyttet til vores netværk. Vi har gode og
rummelige lokaler og en økonomi i balance.
Næste kapitel handler om tiden, der ligger foran os.
Sager der Samler har været båret af et stort
ulønnet arbejde af stifterne, aktive og praktikanter.
Især Morten Daus Petersen, Kristin Birkeland og
Paul Natorp har som daglig ledelse brugt mange
ressourcer. Fokus er nu at udvikle forretningen. Det
gælder de måder vi skaber værdi i samspil med
andre og de forretningsmodeller, der kan gøre
arbejdet bæredygtigt. De vigtigste områder at
fokusere på er samarbejdet med kommunen,
samarbejde med uddannelsesinstitutioner,
samarbejde med virksomheder og ikke mindst
udviklingen af initiativerne.
Vi har brug for engagerede medlemmer, der vil
bakke op omkring denne udvikling. Spørgsmålet til
generalforsamlingen er det samme, som vi plejer at
stille: Hvad vil du engagere dig i?

Tak opbakningen i et begivenhedsrigt år, der har
bragt os langt på vores rejse sammen.
Kristin Birkeland
Karen Ingerslev
Brett Patching
Morten Daus-Petersen
Paul Natorp.
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