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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 Samvirkets Styregruppe 15. januar 2019 kl. 17 – 19 
Mødet blev afholdt i Det boligsociale hus, Yggdrasil, Dortesvej 35 A  
 

Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Ilham Mohammed, Else-

beth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Helle Hansen, Faisal Mohamed 

Afbud: Youssef 
Uden afbud: Amaal (suppleant for Youssef), Hanaan, Ayaan 
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  

Lone bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Nyt fra Gellerupmodellen 

Jesper orienterede om, at der kun var otte personer tilstede til sidste møde. Han fortalte også, at 

Berit er overgået til andet arbejde og derfor ikke formand længere. Herudover er der blevet valgt 

en ny leder til lokalpolitiet, som er Jens Henrik fra Bispehaven. Klaus og Jens skal have fundet ud af 

en fordeling i forhold til rollerne, og de starter 1. februar. I Børn-og Unge har man besluttet at An-

ders Glahn bliver ordstyrer fremover og skal afvikle møderne. I Gellerupmodellen har man endnu 

ikke fundet ud af, hvad er skal ske med Samvirkets sekretærfunktion. Anders orienterer om, at der 

sker kraftige overvejelser i forhold til Ghettoplanen og erfaringerne fra SUB-midlerne. Borgmeste-

rens Afdeling skal finde ud af, hvad de resterende midler skal gå til. Der sker en del omorganisering i 

kølvandet på besparelserne for 2019. Det overvejes at oprette faste lederråd i udsatte boligområ-

der efter model fra Gellerupmodellen. Handleplanerne udarbejdes i løbet af februar måned.  

3. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan 

Jesper orienterede om opstart af Gøglerskolens nye uddannelse. Man er lykkes med at komme op 

på ti elever. Der er blevet ansat en underviser ved navn Sarah. Fadi og Mona fra Jobteamet har 

kæmpet for at få det til at lykkes. Undervisningen foregår ved Bazaren. Herudover har Familietea-

met etableret en ny aktivitet for fædre i området, hvor børn skal lege med deres fædre. Det bliver 

spændende at se, om det kommer til at vokse. Jesper orienterer desuden om det nye projekt: Op-

gang til opgang – 40 millioner bliver der investeret i området. Projektet er gået i gang, og man leder 

efter lokaler. 11 ansatte skal arbejde med hele familien. Man har haft det oppe og vende i Boligfor-

eningen, og det er besluttet, at man vil samarbejde.  

4. Nyt fra afd. 4 

Ikke nogen til stede fra afdelingen under drøftelse af punkt 4. 

5. Nyt fra afd. 5 
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Ikke meget nyt fra afdelingen udover at renovering af Laden starter i marts.  

6. Årsmødet januar 2019 

Jesper orienterer om at mødet er flyttet til Gellerupscenen. Lone informerer at der er 150 stole og 

maden vil blive serveret i foyeren. Samvirket finansierer rengøringen. Der mangler et lærred. For-

slag til at leje et eller købe et. Ift. højtalere undersøger Lone med Rasmus. NB Cirkus har højtaler og 

mikrofon, så aftalen er at det udstyr bruges. 

a. Indhold i årsmødet – invitation vedhæftet: underholdning? – skal vi få Lars til at lave en 

film om året der gik? – hvordan skal vi arbejde med temaet Kultur og forårsfest? 

Det blev besluttet at Lotte og Elsebeth bliver ordstyrere. Styrgruppemedlemmerne mødes 

kl. 15 for at gøre lokalet klar. Der serveres popcorn og nødder samt sodavand/danskvand i 

stedet for kaffe. Black Top Team underholder hvis de kan. Valgproceduren bliver præsente-

ret af stemmeudvalget v/ Jesper og Anders. Året der gik præsenteres af ordstyrerne. Else-

beth spørger Lars, om han vil lave en kort video.    

b. Valg og valgprocedure – er der kendte kandidater – udkast til powerpoint vedhæftet 

Powerpoint er blevet rettet til i fællesskab. 

c. Årets ildsjælepris – hvilke kandidater – hvem skal have prisen 

Der er blevet indstillet to kandidater til Samvirkets pris. Dem har man stemt om. Enighed om 

at de begge er rigtig stærke kandidater og fortjener prisen. Hanaan overrækker prisen på 

vegne af Gobaad, som vandt sidste år. Helle skriver udkast til en tale.   

d. Styregruppens arbejde i 2018 – udkast til powerpoint vedhæftet 

Powerpoint er blevet rettet til i fællesskab. 

e. Velkomst og præsentation af dagens program – hvem står for det 

Lotte og Elsebeth bliver ordstyrere og præsenterer første del af PP mens stemmeudvalget 

præsenterer den del, som omhandler valg. 

7. Årets første Introdag – besøgssteder – bilag vedhæftet 

Da der er kommet nye oplagte besøgssteder til siden sidste Introdag, var der nogle overvejelser an-

gående disse. Lone spørger om Blixens og Square One skal være med. Blixens kommer ind i stedet 

for. Den gode by/Blixens v/Christian Fumz opfordres til at være et besøgsmål. Cirkus Tværs og Art 

Factory slås sammen. Gellerup Museum kommer også på listen.  

8. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”  

Jesper foreslår, at man finder en måde at koordinere, hvordan man bruger byparken i området. Han 

udtrykker, at man kan samle de interesserede og finde en måde at gøre det på. Der mangler struk-

tur på dette. Kunne man nedsætte et Samvirke-netværk om byparken, spørger han. Han understre-

ger at det er vigtigt at Søren, Anne-Marie og Verdenshaverne kommer med. Man kan koordinere, 

hvem der vil lave hvad i parken. Punktet kommer på dagsordenen til Styregruppens arbejdsdag 2.2.  

Helle gør opmærksom på, at der mangler nogle referater på hjemmesiden. Lone informerer om, at 

man ikke har kunnet finde dem i arkiver eller på usb-stik.  

Hvad tager jeg med mig fra dagens møde? 

Chadi – en god dag som altid, med aktive mennesker og god mad 

Elsebeth takker for samarbejdet hvis ikke hun stiller op og bliver genvalgt 

Anders – synes det har været en god dag 

Jesper – godt at alt er forberedt af sekretærerne 

 
 


