DET KOOPERATIVE
FÆLLESRÅD I AARHUS
FÆLLESSKABER MED STÆRKE VÆRDIER
Vi varetager dine kooperative interesser lokalt

NÅR VI ARBEJDER
FOR MERE END BARE
OVERSKUD
Ideen om kooperativer – en virksomhedsform hvor kollektivt
ejerskab og samarbejde er kerneværdier, har eksisteret
i Danmark siden slutningen af 1800-tallet. I Aarhus har
der været kooperative virksomheder siden 1884.
I forlængelse af kooperativernes udvikling fødtes ideen
om kooperative fællesråd: Lokale samlingspunkter for
kooperative virksomheder, hvor fællesskabet og viljen til
at inspirere og hjælpe hinanden var ideen bag.
Kooperative virksomheder var, og er, kendetegnet ved at
være ejet af medarbejderne, kunderne, faglige organisa
tioner eller en kombination af disse.
Til alle tider har ansvaret for det omliggende samfund,
ligget de kooperative virksomheder på sinde. Ikke kun
i form af interessen for arbejdernes ret og vel, men også
lokale problemstillinger.
I dag bliver den slags med et flot ord kaldt socialøkonomi
– et buzzord der får stigende mere kraft i samfundet.
At drive socialøkonomisk virksomhed handler om at
arbejde for andet end overskud: Man driver virksomhed
på markedsvilkår, men den har en mission om social og
almennyttig forandring. Man kerer sig om udfordringer
i samfundet, f.eks. inden for beskæftigelse, miljø
eller sundhed. Ofte udfordringer som den offentlige eller
private sektor, af forskellige årsager, vender ryggen til.

”Vi tror på at socialøkonomiske
virksomheder kan gøre Aarhus bedre til
at imødekomme nye sociale udfordringer
på en bæredygtig måde.”

DIN VIRKSOMHED STÅR IKKE ALENE
Som medlem af Det Kooperative Fællesråd står du stærkere, ligesom arbejderne i det tidlige kooperative Aarhus.
Der vil altid være behov for sparring med ligesindede, og
derfor vil Fællesrådet skabe en platform, hvor ledelsen
i medlemsvirksomhederne kan mødes, dygtiggøre sig
og udveksle erfaringer, f.eks. inden for nye sociale tiltag
og udvikling af virksomhederne.
Hvis medlemsvirksomhederne har brug for assistance
i forhold til f.eks. deres arbejde med socialøkonomi,

eller til at komme igennem med problemstillinger i forhold
til offentligheden og kommunen, så går fællesrådet aktivt
ind og støtter, hvor vi kan, og hjælper virksomhederne med
at finde yderligere hjælp.
Som medlem får du mulighed for at sætte præg på din by.
De kooperative virksomheder i Aarhus ønsker at gå foran
i udviklingen af en bæredygtig og socialt ansvarlig by,
og Fællesrådet er en central aktør i dette arbejde.

HVORFOR TROR VI PÅ DET?
Du kan ikke trække en fælles linje over medlemmerne
i Fællesrådet. De spænder bredt; fra boligforeningen,
til banken, til håndværkervirksomheden. For vi tror på
alsidighedens magt og at vi sammen står stærkere.
Alt i alt repræsenterer Fællesrådet 28 lokale virksomheder,
med samlet flere tusinde medarbejdere. Ved at have en fælles
organisation, som repræsenterer alle de kooperative interesser, står vi samlet overfor f.eks. kommunen og i pressen.
Aarhus er vores by, og vi kæmper for den. De kooperative
virksomheder har visioner og ambitioner om et bedre

Aarhus. Vi er løbende i dialog med beslutningstagere
i Aarhus Kommune, og følger med i hvad der rører sig
i andre byer. Og så tror vi på, at socialøkonomiske
virksomheder kan gøre Aarhus bedre til at imødekomme
nye sociale udfordringer, på en bæredygtig måde.
Historisk set har Fællesrådet desuden været en aktiv
spiller i skabelsen af nye kooperative virksomheder
inden for nye brancher og fag. Det er vores mål fortsat
at kunne sætte det præg på Aarhus.

HVAD GØR VI?
Vi arbejder altid for at udbrede kendskabet til fordelene og
glæden ved at være kooperativ virksomhed. Her støttes
vi af, og samarbejder bredt med vores hovedorganisation
Kooperationen. Mere konkret har vi arbejdshandskerne på
i forhold til at repræsentere medlemmernes kooperative
interesser i diverse lokale erhvervspolitiske forhold.
Som gammel, rodfæstet organisation, har vi et stærkt
netværk og mange tråde at trække i.

I løbet af året arrangerer vi fyraftensmøder for medlemmerne, hvor vi vender aktuelle emner og viser nye
initiativer frem. Det giver samtidig mulighed for at
mødes uformelt og tale om hvad der ligger medlemmerne
på sinde, og styrke det lokale kooperative netværk.
Det er som regel gratis at deltage. Vi afholder også
udflugter, arrangementer med særlige temaer, og
spændende foredrag.

Jobskabelse og etablering af nye virksomheder, er en
central opgave for Fællesrådet. Vi støtter aktivt, og
investerer tid og penge i at hjælpe nye kooperative
virksomheder på fode. Vi er f.eks. i tæt dialog med flere
socialøkonomiske virksomheder og boligsociale aktører
om i større grad at anvende socialøkonomi til at løse
boligsociale udfordringer i byen.

Hvert andet år holder vi generalforsamling
i Det Kooperative Fællesråd, hvor alle vores medlemsvirksomheder er inviteret til at deltage. Her vælges der
formand og bestyrelse for fællesrådet.

DET KOOPERATIVE
FÆLLESRÅD I ÅRHUS
Katrinebjergvej 117
8200 Aarhus N
Telefon 8739 2999
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”Du tjener til livet gennem
det du får – men du skaber et liv
gennem det du giver.”

