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Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerup-
området, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle for-

eninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation, kirken, de lokale 
moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og beskæftigelsesforvaltnin-
gen, ildsjæle, boligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i Gellerup og 

på Toveshøj. 

 
 
 
 

 

 

Referat fra møde i Samvirkets Styregruppe 14. august 2018 kl. 17 - 19  
Laden, Edwin Rahrsvej 6B – grundet møde i Stafet for livet kl. 19.30 samme sted 
 

Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Chadi Ali Kayed, Ilham Mohammed, Elsebeth Frederiksen, Lotte 
Mose Boldsen, Helle Hansen, Anders Glahn 

Afbud: Abdinasir Jama, Ayaann Cabdi Yusuf 
Uden afbud: Faisal Mohamed, Hanaan Yusuf 
Andet: 
 
Ordstyrer:  Lone Hedelund 
Referent: Nebiye Keskin 

 
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen,  

Youssef Abdul Kader, Ilham Mohammed, Faisal Mohamed, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, 

Hanaan Yusuf, Helle Hansen og Ayaann Cabdi Yusuf 
 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst og dagsorden v/ Lone Hedelund  

Nebiye Keskin blev budt velkommen som ny sekretær for Samvirket. Hun er ansat under den nye 

helhedsplan som kommunikationsmedarbejder og skal deltage i Samvirket med ca. 7 timer om ugen 

de næste fire år. Lone forklarede, hvorfor der endnu ikke er udpeget en deltager fra afd. 4. Styre-

gruppen takke Abdinasir for det gode samarbejde i Samvirket.  

Efter afholdt møde i afd. 4 i den forgangne uge er Youssef Abdul Kader blevet udpeget til at være 

afd. 4’s repræsentant i Styregruppen. Velkommen til Youssef. 

2. Nyt fra Den boligsociale helhedsplan  

Jesper orienterede om, at det nye boligsociale team er flyttet ind i Yggdrasil på Dortesvej 35A, og at 

man på nuværende tidspunkt er ved at indrette sig. Der er ansat en projektkoordinator ved navn 

Troels, som kommer til at være Jespers højre hånd i de næste fire år. Man er stadig i gang med at 

rekruttere, men der er kommet rigtig mange gode ansøgninger og stemningen er høj. 

Man har valgt at kalde arbejdspladsen for Det boligsociale hus, som kommer til at rumme 20 medar-

bejdere. I den nye helhedsplan har man samlet ressourcerne ét sted, og beboerne kommer til at have 

én indgang til at få hjælp især i forhold til arbejdsmarkedsdelen. Jesper understregede, at der gene-

relt vil være fokus på tidlig indsats i den nye helhedsplan, og at samtlige medarbejdere i det boligso-

ciale hus, uanset om man er ansat i helhedsplanen eller i Aarhus Kommune vil samarbejde om at løfte 

opgaven. Målet er, at man ender med at have en socialøkonomisk virksomhed, når projektet slutter 

om fire år. 

I den nye helhedsplan har man valgt at skille tingene ad i ift. den negative udvikling, der er med 

nedrivningerne. Jesper forklarede, at man er nødt til at holde fast i det gode samarbejde i området, 

selvom der er en legitim vrede blandt beboere samt ansatte imod den hårde regeringspolitiske reto-

rik. I Den boligsociale helhedsplan kan man ikke forholde sig til politikernes planer og fortsætter der-

for det gode arbejde, uanset hvad den politiske agenda indeholder. 
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Helle efterlyste et møde med de ansvarlige og en afklaring på, hvad processen med nedrivningerne 

kommer til at betyde for de berørte. Der var enighed i styregruppen om at få stablet et møde på 

benene med borgmesterens afdeling, for at få brudt tavsheden, og den utryghed den skaber.    

3. Nyt fra Gellerupmodellen  

Anders orienterede om, at man havde haft sommerferie og at der derfor ikke havde været noget 

møde i Gellerupmodellen. Der er indkaldt til møde vedr. besparelser i Aarhus Kommune fra 2019 d. 

22. august. 

4. Nyt fra afd. 4 og 5 

Ilham fortalte, at første blok er begyndt at blive renoveret i Toveshøj. Byparken er ved at blive etab-

leret og vil stå færdig næste sommer. Derudover vil Laden også blive renoveret og lukker ned no-

vember/december i år, hvorfor afd. 5 vil kontakte Tovshøjskolen ift. at gøre brug af deres lokaler i 

renoverings- og ombygningsperioden. Laden kommer til at blive større og rumme flere funktioner 

efter renoveringen. 

Helle fortalte, at der er blevet lagt op til en mindre huslejestigning i Gellerup, og at Faisal er trådt ud 

af afdelingsbestyrelsen, da han er flyttet til Skovgårdsparken. Ligeledes har afdelingsbestyrelsen 

drøftet om afdelingen vil have økonomi nok til at bygge et nyt beboerhus, såfremt Byrådets beslut-

ning om yderligere nedrivninger af blokke i Gellerupparken gennemføres. 

5. Opsamling fra arbejdsdagen 03.02.2018  

Lone spurgte ind til de enkelte punkter fra arbejdsdagen. Efter en kort drøftelse blev man enig om, 

at man først bør starte med at finde ud af, hvordan det fremtidige Samvirke skal se ud. Herefter vil 

man snakke om, hvorledes man vil synliggøre den nye udgave af Samvirket i pjecer mv. Der var også 

enighed om, at man bør finde en form for at diskutere Samvirkets fremtid, som også inkluderer 

Ungdomsbyen og Svanen.  
6. Samvirkets Aktivitetsmidler:  

Proces for gentænkning af Samvirkets Aktivitetsmidler herunder: gentænk kriterierne for brugen 

af og ansøgningsreglerne for aktivitetsmidlerne samt input til følgende krav i forbindelse med Sam-

virkets Aktivitetsmidler: 

i. Formidlingskrav 

ii. Fremlæggelseskrav 

iii. Samarbejdskrav  

b. Afholdelse af fest for tilflyttere som en del af årshjulet 

Lone orienterede om, at der ikke havde været mange indsigelser imod det udsendte forslag til ny 

fordeling af Samvirkets Aktivitetsmidler. Det blev kommenteret, at der ikke er særlig mange midler 

til rådighed til foreningernes selvstændige arbejde. Konklusionen blev derfor, at man indtil videre 

arbejder ud fra den foreslåede fordelingsnøgle. Der træffes aftale med Heidi Oehlers om afholdelse 

af møde om forskellige støttemuligheder for foreningerne. (Lone har kontaktet Heidi, og der afhol-

des møde med hende Aske og Nebiye d. 31.8 mhp planlægning af møde for foreningerne) 

7. Orientering om Introdagen d. 11. september, samt drøftelse om fremtidens Introdage 

Lone spurgte ind til, hvad Styregruppen ønsker, at deltagerne i Introdagen skal spørge ind til på de 

forskellige besøgssteder. Styregruppemedlemmerne kom med forskelligt input. Sekretærerne for-

mulerer de endelige spørgsmål. Såfremt Styregruppemedlemmerne har yderligere forslag til spørgs-

mål, kan de sendes på mail til Lone.  

8. Fastlæggelse af såvel tema som kvartalets gode historie og Samvirkets OBS for Kvartalsmødet 

25.09.2018 

Styregruppen efterlyste en afklaring fra borgmesterens afdeling ift. tidsplan og fremtid for nedriv-

ninger og ændringer. Anders efterspurgte information fra Gellerupsekretariatet ift. den viden de 

har om den fremtidige proces ift. nedrivningerne. Helle tilføjede, at der også burde være en vinkel 
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fra boligforeningens side, når man får en afklaring. Der var enighed om at temaet til næste kvartals-

møde skal omhandle fakta og tidsplan omkring nedrivningen og ændringerne. Sekretærerne kon-

takter Borgmesterens afdeling/Gitte Vesti 

Kvartalets gode historie: Fodboldskolen, Byparken, Gellerup Museum åbner igen. 

9. Evt. – herunder: 

a.  ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde” 

i. God mad 

ii. Snakken omkring utrygheden som alle ændringerne skaber for os, var rigtig god 

iii. Helle foreslog en ”kom indenfor” kulturdag en weekend, hvor alle holder åbent og 

man kan kigge forbi til en snak 

b. Årsmødet 29.1.2019 – der er sendt forespørgsels til Tovshøjskolen vedrørende lån af kan-

tine til årsmødet. De har efterfølgende orienteret om, at skolen sørger for bookning af sko-

lens kantine til årsmødet d. 29. januar 2019, samt hvis der sker forskydninger i forhold til 

renovering af Laden også til Kvartalsmødet d. 27.11.18. 

 


