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 møde i Samvirkets Styregruppe 14. november 2018 kl. 17 – 20
i Det Boligsociale Hus, Yggdrasil, Dortesvej 35A
Deltagere: Jesper Larsen, Faisal Mohamed, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Helle Hansen, Ilham Mohamed
Afbud: Hanaan Yusuf, Ayaann Cabdi Yusuf
Uden afbud: Youssef Abdul Kader

Andet: Anders deltog først fra punkt 7
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
Lone orienterede om, at punkterne 5, 6,7 og 8 ville blive slået sammen i forbindelse med gruppearbejdet. Som konsekvens heraf blev punkt 9 omhandlende kvartalsmødet flyttet op som punkt 5.
2. Nyt fra Den boligsociale helhedsplan
Jesper orienterede om, at der er startet danskundervisning 3 gange om ugen i Yggdrasil. Der er oprettet to hold, det ene er allerede startet, og det næste starter efter nytår. Der har været et rigtig
godt samarbejde med VUC.
I forbindelse med VUC spurgte Faisal ind til, om dem som ikke har niveauet til FVU ikke også kan
modtage undervisning. Jesper fortalte, at man taler om der kan etableres en slags samtalecafe for
denne målgruppe. Lone orienterede om, at Tusindfryd faktisk har en samtalecafe, hvor man kan gå
ned og øve dansk.
Udover dette har der været stor succes med jobcaféen i Skovgårdsparken, hvor man har fået jobsøgende og virksomheder til at mødes til en speeddating. Ansatte fra Beskæftigelsesforvaltningen
har klædt ansøgerne på før samtalerne. Der blev i alt gennemført 35 samtaler. Det har givet det boligsociale team under den boligsociale helhedsplan i Gellerup/Toveshøj blod på tanden i forhold til,
om man kan gentage denne model i Yggdrasil.
3. Nyt fra Gellerupmodellen – orientering om kommunale besparelser
I Anders’ fravær orienterede Jesper om, at der på sidste møde mest havde været fokus på de kommende kommunale besparelser herunder især indenfor skole, daginstitution og børne & unge området.
4. Nyt fra afd. 4 og 5
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Afd. 4: Helle informerede, at arbejdet i afdelingsbestyrelsen har været op ad bakke i forhold til, om
man kunne finde en løsning til beboerhuset. Herudover er den igangværende udviklingsplan også
en udfordring. Renoveringssagen fylder også meget og er fyldt med frustrationer. Der har været
afholdt et summemøde i lighed med tidligere summemøder, og sidste gang kom der mellem 20-25
beboere. Disse fungerer godt.
Afd. 5: Ilham orienterede om, at Laden bliver tømt og har fået bevilget pengene fuldt ud til renoveringen. I februar skal man tømme Laden helt og være ude. Etableringen af Byparken er i fuld gang.
Pilotprojektet A17 er også i gang. Beboerne er glade for de pavilloner de flytter ind i mens renoveringen af lejlighederne pågår.
5. Nyt Kvartalsmøde 27.november: hvilket tema, kvartalets gode historie og Samvirkets OBS.
• Lone orienterede om, at Keld Laursen ikke ville kunne stille op til det tema som styregruppen besluttede på sidste møde. Ligeledes kan afdelingerne heller ikke tage over og holde
oplæg om regeringens og Aarhus Byråds udspil til Ghettoplan. Styregruppen kom frem med
forskellige forslag til mindre punkter, som det vil være godt at området bliver informeret
om: det gælder fremtiden for bygningerne omkring Fredspladsen, er der nyt i forhold til Gellerup Højskole, besparelser på Børne & unge området og flere andre, som der arbejdes med,
kommer på dagsordenen.
• Chadi og Nebiye bliver ordstyrer til mødet

6. Hvordan tænker vi Samvirket fra 2019 – bilag: videreudvikling af Samvirket, Samvirkets Kvartalsmøde 08.05 – feedback, + vision etc. – Punktet indledes med en kort introduktion, herefter gruppearbejde inden en opsamling med fokus på handleplan.
a. Ny tilflyttere: Hvordan får vi sat sammenhængskraften i spil mellem gamle beboer og ny
tilflyttere: fest, guidede ture etc.
b. Samvirkets Aktivitetsmidler: hvad gør vi i 2018 samt 2019 – bilag med forslag til anvendelse af Samvirkets Aktivitetsmidler vedhæftet
c. Introdage fra 2019 - bilag med udkast til forslag til Introdage fra 2019 vedhæftet
Efter maden forklarede Lone om gruppearbejdet. Det affødte en snak blandt styregruppemedlemmer om, hvad styregruppemedlemmerne mente skulle bevares i en fremtidig struktur. Et
forslag lød at indsnævre gruppearbejdet. Der var enighed om at fastholde kvartalsmøder, årsmøder mv., som en del af konceptet. Derfor skulle gruppearbejdet koncentrer sig om, hvordan
man skal organisere Samvirket, og Introdagene, samt hvilke traditioner, området i fremtiden
skulle have. Der var og blev udleveret forskelligt skriftligt materiale, som kunne danne udgangspunkt for gruppearbejdet.
Opsamlingen af gruppearbejdet vil munde ud i udkast til forslag til næste styregruppemøde i
december. Lone og Nebiye udarbejder dette.
7. Evt. – herunder:
a. ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”
i. Anders var meget glad for diskussionen om Samvirkets form. Samvirket er roen i
uroen og der er et behov for at snakke om dette. Stemningen var god, hyggeligt
møde.
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ii. Ilham var glad for at vi alle blev enige om den nuværende måde i Samvirket og traditionerne.
iii. Helle - God stemning og glad.
iv. Lotte - God aften, dejligt med nogle gamle og ny medlemmer, hvor nogen med kendskab til historien og nogle med nye ideer. God mad.
b.
Helle orienterede om, at Chadi, Elsebeth og hun, fra Gellerup Fællesråd arbejder sammen med
Brabrand Fællesråd og arbejder videre med projektet ”8220 ideer der samler”. Der er stor interesse fra beboerne i gammel Brabrand om at komme og lære Gellerup at kende. En ide man evt.
kunne arbejde videre med, er at mødes en gang om året på tværs og dermed inddrage Samvirket.
c.
Styregruppen afholder ekstraordinært møde d. 15. januar mhp. at forberede Årsmødet d.
29.1.2019
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