Samvirkets Årsmøde på Gellerupscenen
Årsmødet tirsdag den 29. januar 2019 kl. 16.30-20 blev afholdt på
Gellerupscenen med 60 deltagere, fredsvalg til Samvirkets styregruppe,
input til forårsfesten 6. april og hvad Gellerupscenen kan bruges til.

Aftenens program:
Året der gik i Samvirket
Valg til ny styregruppe
Vi sætter fokus på kultur og forårsfesten
6.april.2019
Overrækkelse af Samvirkets Pris for 2019
Kl. 19:30 fællesspisning
Året der gik i Samvirket
Årsmødets ordstyrer Lotte Mose Boldsen og Elsebeth Frederiksen bød deltagerne velkommen og
lavede en præsentationsrunde.
Herefter gav de ordet og scenen til holdet fra DR, som er i færd med programmet ”180 dage i
Gellerup”, hvor 4 familier er flyttet til området, som gennem de næste 180 dage skal være
beboere i Gellerup. Intentionen med programmet er at: ’Vi vil gerne være med til så meget som
muligt og vise et så nuanceret og fint billede af det her område som muligt.’ Herefter blev der vist en
lille introfilm til programmet.
Efter denne præsentation blev året der gik i Samvirkets Styregruppe præsenteret.
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Herefter blev kriterierne for valg til Samvirkets Styregruppe præsenteret. Hvad er Samvirket,
hvordan arbejder man i Styregruppen, hvordan er den sammensat, og hvordan skal valget til
den nye bestyrelse foregå, men også hvilke overvejelser, man bør tage inden man vælger at
stille op.
Efter dette blev kandidater bedt om at komme op foran mødedeltagerne og præsentere sig.
Samvirkets Styregruppe består af 11 medlemmer, hvoraf de seks vælges fra den frivillige
verden, mens fem andre allerede er udpeget af Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening og
de to boligafdelinger.
De fem "udpegede" medlemmer er:
•
•
•
•
•

Anders Glahn, Aarhus Kommune
Lotte Mose Boldsen, Aarhus Kommune
Jesper Kurdahl Larsen, Brabrand Boligforening
Ilham Mohamed, Toveshøj
Youssef Abdul Khader, Gellerupparken
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Følgende var interesserede i at stille op:
Helle Hansen
Chadi Kayed
Amal Mohamed
Iman Nasser
Solveig Pedersen
Da der ikke var flere kandidater, var alle hermed valgte.
Styregruppen blev dog opfordret til selv at pege på yderligere medlemmer af Styregruppen, så den
kan opnå at blive fuldtallig.

Her ses Samvirkets nye styregruppe. Fra venstre mod højre: Lotte Mose Boldsen, Ilham
Mohamed, Helle Hansen, Youssef Abdul Khader, Iman Nasser, Anders Glahn, Jesper Kurdahl
Larsen, Chadi Ali Kayed og Amal Mohamed. Ikke på billedet: Solveig Pedersen.
Vi sætter fokus på kultur og forårsfesten 6.april.2019

Lørdag d. 6. april er udpeget til at danne ramme om en forårsfest. Festen kommer til at foregå på
Gellerupscenen. Christina fra Cirkus Tværs opfordrede alle, der har noget at bidrage med til festen
om at deltage. Men ikke nok med det så opfordrede Christina endvidere på vegne af Gellerup Art
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Factory årsmødedeltagerne til at komme med input til, hvad de kan og gerne vil bruge
Gellerupscenen til.

Mødedeltagerne tog opfordringen til sig. Her er hvad der blev bidraget med:
Opsamling på dugene fra årsmødet i Samvirket:
Har du noget du vil byde ind med til forårsfesten 6. april 2019?
•
•

•

Fortæller-Show ved Yallah! - Kontaktperson Ole Jessen
o 3 forskellige fortællinger.
Gellerup Bibliotek:
o bogsalg
o højtlæsning
o babyhyggehjørne
o kreaworkshop med ”onsdagsbørnene”
o læsedyst
o Mobibliotek
o ordbingo
Almen Modstand – kultur/kreativ afd.: Kontaktpersoner er Anders: 31 27 21 09 og Daniel
Mantel: 52 72 31 45, e-mail: mentalmantel@gmail.com
o Musik
o Dans
o Workshops
o Performance – såsom oplæsning og teater
o Billedkunst
o Bevar almene boliger (forsvar beboerdemokratiet)
o Vil sætte fokus på det fede ved at bo alment
▪ Tale med Jaffra og Gobaad om danseoptræden
▪ Måske invitere Almen Modstand fra Mjølnerparken og Vollsmose på besøg
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▪

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invitere forskellige illustratorer/kunstnertyper til at hylde den almene
boligsektor – herfra hvor jeg står
Daniel Mantel: 52 72 31 45, e-mail: mentalmantel@gmail.com
o Pop Op Poeterne – forfatterperformere både fra Gellerup/Toveshøj & Poetklub
Aarhus/Aarhus Litteraturcenter – forskellige nationaliteter
Jeg har nogle lommepengejobber, der vil kunne hjælpe med praktiske opgaver + nogle
Junior Rangers, der vil kunne lave nogle aktiviteter med fokus på natur. Louise Bro 30 99 53
99 e-mail: loja@bbbo.dk
8820 fotos til avisen/arkivet/udstilling- Sean Ryan Bjerremand: e-amil: sean@orbitsoul.dk ,
tlf.: 41 82 33 32
Foreningsmentor hjælper + vejleder i forhold til foreningsliv og fritidsaktiviteter – Anett:
anch@bbbo.dk
Timer til administrative/organisatoriske opgaver. Muligvis også lidt midler – Kontakt til Aske
Jensen BBBO: e-mail: asje@bbbo.dk, tlf.: 23 89 74 05
Sigrids Stue bidrager med ”noget”
Gellerup Museum med udstilling af T-shirts
Verdenshaverne – ikke noget konkret endnu
Perlevennerne vil sælge kaffe og kage
Info fra Kræftens bekæmpelse og Stafet for Livet Brabrand Event 2019 – øvrige Brabrand,
Aarhus, og Danmark bør være involveret
Filmselskab vil gerne vise film om unge rappere/Reb’er sammen med Gellerup Filmværksted
og hvor nogle af rapperne/Rab’erne fra Rap Akademiet og i samarbejde med Arkitekt
Festivalen på scenen

Har du noget du vil bruge Gellerupscenen til? – hvad, hvorfor og hvornår?
•
•
•
•
•
•
•
•

Dansant – swing om med levende musik – ingen kontaktperson
Beboermøde afd. 4 (evt.) – 10. april 2019 – Helle Hansen
Jeg vil gerne fortælle et eventyr. Jeg har skrevet om eventyrets land – Allan Fisker, tlf.: 51 25
52 51
Filmvisning: vi vil gerne regelmæssig vise film på Art Factory (Filmselskab/Mai – mail har
Nebiye)
Debatmøde med de nye mennesker/beboer – gætter på forslag fra Allan Fisker
OCN-overrækkelse i januar og juni måned – Klubben
Kirken er gået i tænkebok
DeFaktor vil være oplagt i forhold til fortællershow (https://dadk.facebook.com/defaktor47)

Idehjørnet – til Gellerupscenen:
•
•
•
•

teater der kræver en professionel scene
uddannelsesmesse
jobmesse – boligsocial
fester
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opera for børn og familier
foreningsdag
musik og dans – folkedans
artist in residencies – kunstner eller grupper har en workshop en gang om måneden –
derefter fernisering – åbent for unge og børn
biograf
at skolerne bruger scenen til aktiviteter
loppemarked
outlet
debatmøder
koncerter
afdelingsmøder
dimissionsfest

Andet:
•

kortlægning af kultur/kunstaktiviteter

Gellerup Art Factory har lavet en Facebook-side, hvor man kan følge med i, hvad der sker af
aktiviteter på Gellerupscenen. https://www.facebook.com/Gellerup-Art-Factory-GAF289069891764129/?epa=SEARCH_BOX - på denne side kan man læse følgende: Der indkaldes
hermed til fælles møde om GAF festivalen. Har du tanker, ideer, konkrete indslag, en madbod, et
kunstværk, en film, et varietenummer, eller andet .... så mød op på Gellerup scenen d. 21. februar
Kl. 17. Vi gør det sammen.

Overrækkelse af Samvirkets ildsjæle Pris
Samvirkets pris gik til Aysa Amin.
Samvirkets Pris uddeles til en person som har
ydet en ekstraordinær indsats i området. I år var
to personer nomineret. Farhiyo Mohamed var
nomineret for sit store engagement i mange af
områdets bestyrelser. Hun er blandt andet aktivt
bestyrelsesmedlem hos afdeling 5, Toveshøj og
Familienetværk. Dette års vinder blev dog Aysha Amin, som blev hyldet for det personlige
præg, hun har sat på området. ”Udover at være meget aktiv i debatten om nedrivnin ger, er
det særligt kulturlivet hun er med til at løfte,” sagde Helle Hansen, der overrakte prisen, og
nævnte blandt andet Ayshas indsats i Andromeda, Smag à la Gellerup og som
byvandringsguide.
https://voresbrabrand.dk/blog/22-aarige-aysha-amin-blev-aarets-ildsjael-i-gellerup/
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Lokalpolitiet
Som afslutning på Årsmødet fik Lokalpolitiet ordet. Det nye makkerpar, Jens-Henrik Jensen og
Klaus Hvegholm Møller i toppen hos lokalpolitiet efter at Jens Espensen stoppede i efteråret,
kunne berette, at de ikke kommer til at ændre kurs i forhold til tidligere: ”Vi ved godt hvad
der virker, vi skal være i øjenhøjde med beboerne”, sagde Jens-Henrik.
Derefter kunne Klaus fortælle, at politiet i 2018 fokuserede meget af deres indsats på dårlige
bilister og knallertkørere, der skaber usikkerhed i området. Politiet tog således 121 biler fra
deres ejere, og 564 personer blev sigtet for færdselsovertrædelser sidste år. Den indsats
fortsætter i 2019.
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