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 af møde i Samvirkets Styregruppe 26. februar 2019 kl. 16.30 – 20
Mødet blev afholdt i E&P huset
Deltagere: Chadi Ali Kayed, Jesper Kurdahl Larsen, Randa Burara Radwan, Walid Mahmoud, Anders Glahn, Ilham Mohammed, Iman Nasser, Helle Hansen
Afbud: Lotte Mose Boldsen, Solveig Pedersen
Uden afbud:
Andet:
Ordstyrer: Lone Hedelund
Referent: Nebiye Keskin
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen,
Ilham Mohammed, Helle Hansen, Chadi Ali Kayed, Solveig Pedersen, Amal Mohamad, Iman

Nasser, Walid Mahmud og Randa Burara Radwan
Dagsorden:
1. Foredrag m. Preben Astrup på biblioteket
Mødet startede i E&P huset ca. 18:10 på grund af deltagelse i foredrag og debat om frivillighed på
Gellerup Bibliotek fra 16:30-18:00. Styregruppemødet blev derfor forlænget til kl. 20.
2. Velkomst og dagsorden v/ Lone
Lone bød velkommen til de nye styregruppemedlemmer, og præsenterede dagsordenen.
3. Nyt fra Gellerupmodellen
Der var intet nyt at orientere om, da der ikke har været afholdt møde i februar i Gellerupmodellen,
da der i stedet havde været møde med lokalpolitiet.
4. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
Jesper orienterede om, at der kom 18 foreninger til fundraising arrangementet i Yggdrasil. Han tilføjede, at de fire samarbejdspartnere i Art Factory er gået sammen med Den Boligsociale Helhedsplan
om at søge midler fra Kulturbroen under Kulturministeriet mhp. at lave en tilbagevendende festival
i Gellerup. Herudover orienterede Jesper om, at det går rigtig godt med lektiecaféen i Yggdrasil. Der
er både nok med frivillige og elever. Det går også godt med lommepengejobbene. Over 50 unge vil
gerne have kommepengejobs. Louise koordinerer, hvad de skal lave. Udfordringen er at finde
voksne til at vejlede dem. Anne Marie, som er naturvejleder er stoppet i Yggdrasil og starter i Folkesundhedsenheden som ny medarbejder. Hun skal blandt andet arbejde med naturformidling og bevægelse i området. Sarina er ansat til at overtage Anne Maries tidligere arbejdsområder samt Junior
Rangers.
To unge drenge fra området er sammen med Kim fra jobteamet ved at ombygge to containere til
brug for Verdenshaverne med værksteder og personalerum. Containerne vil blive flyttet om bag
Yggdrasil. Der har været generalforsamling i QHuset og der er valgt ny bestyrelse bestående af 7
personer. Bydelsmødrene starter i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp en samtalecafé d. 28.2 i
cafeen i det gamle Hostel. I første omgang inviteres de, der ikke havde et dansk, så de kunne starte
på FVU til at deltage i samtalecafeen.
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5.

6.

7.

8.

Endelig orienterede Jesper om, at pædagogstuderende som holder til i tidligere Hostel, er blevet
rekrutteret som frivillige til Anetts foreningsmentor projekt.
Red Barnet ønsker at stable en børnenaturklub på benene og udnytte byparken og den omkringliggende natur.
Familieteamet har startet et fædreprojekt, hvor fædre leger med deres børn. Det foregår i et samarbejde med Cirkus Tværs. Der er ligeledes indledt et samarbejde med organisationen BABA om opstart af BABA i 2019. Livsværkstederne har fået en ny formand ved navn Lars. Han er ved at samle
en bestyrelse, som skal sætte nye rammer for hvordan samarbejdet kan og skal fortsætte.
Nyt fra afd. 4
Helle orienterede om, at renoveringsprojekterne stadig er en stor udfordring. Man har udleveret
lejligheder med manglende døre indvendigt. Der bliver ved med at være fejl. Der er også fejl behæftet med elevatorerne. Generelt er afdelingsbestyrelsen/beboerne ikke særlig begejstrede for renoveringen og JCN’s arbejde. Det kræver, at afdelingsbestyrelsen må tage mange kampe op. I forhold
til den fysiske helhedsplan mangler afdelingsbestyrelsen også konkrete svar. Den 26. marts er der
forhandlingsmøde. Det ser ud til, at tidsplanen skrider. Helle fortalte endvidere, at der lige har været afholdt vinterfest i E&P Huset, som var gået rigtig godt. Man er i planlægningsfase med 50-års
jubilæum. 15. juni vil man indvie porten og byparken. 22. juni skal der være beboerfest og 50-års
jubilæum.
Nyt fra afd. 5
Ilham orienterede om at også afd. 5 har mange store udfordringer. Den største lige pt. er, at der er
problemer at få godkendt renoveringen i Toveshøj. Det betyder bl.a. at de beboere, som er blevet
genhuset, ikke kan flytte tilbage til deres boliger. Man står nu i en situation, som det er svært at se
sig ud af, men heldigvis er der fastelavnsfest på søndag d. 3.3.
Introdag 12.3 – orientering ved sekretærerne
Lone orienterede om, at næsten samtlige besøgsstederne nu har sagt ja. Udfordringen er, at der
kun er 11 tilmeldte. Der er skrevet til Bente Sejersen for at spørge om nogle af de 1050 medarbejdere fra Blixens kunne være med i introdagen. Lone bad styregruppen om at tage stilling til, hvad
minimumsdeltagerantallet bør være for Introdagen, og hvad konsekvensen er, hvis minimum ikke
opfyldes. Jesper lagde ud med at foreslå, at man kunne lave en light model, hvor man besøger
færre steder med færre deltagere, eller at man kunne finde en anden dag, hvor institutionerne også
kunne deltage. Chadi foreslog, at man enten kunne dele deltagerne op i to grupper eller udsætte
det til næste introdag. Anders foreslog, at man rykker institutionerne, så de kan få tilmeldt nogle
flere. Han ville skrive til Gellerupmodellen. Ilham foreslog at i tilfælde af, at Bente ikke vender tilbage, kunne man dele de tilmeldte op i to grupper så de kan besøge fire steder hver.
Kvartalsmøde 26.3 – orientering ved sekretærerne + valg af ordstyrer + Fokus fra Styregruppen/hvad vil I fortælle + Kvartalets gode historie + noget til Samvirkets OBS
Lone orienterede om, at temaet for næste Kvartalsmøde er vanskeligere at gennemføre end besluttet på styregruppens arbejdsdag. Beslutningerne vedrørende initiativer omkring trafikken er helt og
holdent en kommunal beslutning. Dog kan de øvrige godt fremlægge deres vurderinger, og høre på
hvad mødedeltagerne siger, men man kan ikke kræve tilbagemeldinger om konkrete initiativer og
hvad der igangsættes.
Politiet deltager med tryghedsbarometeret, og der skal fortælles nyt fra Samvirkets styregruppe.
Helle påtager sig denne opgave. Jesper fortæller om den boligsociale helhedsplan. Det blev besluttet, at jobeventen bliver kvartalets gode historie. Jesper finder den medarbejder, der skal fortælle
om det. Almen Modstand og oprydningsdag 31.3 kommer på Samvirkets OBS sammen med forårsfesten 6. april. Den 1. april vil der være omvendt vælgermøde i Yggdrasil med deltagelse af Byrådspolitikere. Helle foreslog, at man kunne lave reklame for Stafet for livet. Hvis man kommer i tanke
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om mere, der skal på Samvirkets OBS, skriver man til en af sekretærerne. Ordstyrer til Kvartalsmødet bliver Anders.
9. Igangsættelse af møder vedrørende Byparken v/arbejdsgruppen: Jesper, Anders og Helle
Anders orienterede om, at man mangler oplysninger om, hvem der varetager driften af byparken.
Der er mange udfordringer, fordi der er megen skrald og rod. Der foreligger ikke nogen aftaler om,
hvordan man skal holde Byparken ved lige. Jesper supplerede med, at de, som vil begynde at bruge
Byparken, også har brug for instrukser om, hvordan man bruger den. Jesper foreslog, at man kunne
bruge skånejob-puljen. Der er ikke afsat mange midler til Driften/BBBO til vedligeholdelse af Byparken. Der afholdes møde i Byparksudvalget d. 27.2, hvor den videre proces fastlægges.
10. Flere informationer til årshjulet
Lone orienterede om, at Årshjulet skal opdateres, og man må gerne komme med input til det.
11. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”
Under evt. spurgte Helle, om der var nogen, der havde lyst til at tage ansvar for Grundlovsdagen
sammen med hende. Randa meldte sig frivilligt. Ilham sagde, at hun er træt af ødelagte busstoppesteder. Helle svarede, at Gellerup Fællesråd vil tage dette emne op. Jesper orienterede om, at Abdinasir gerne vil være med til at arrangere Dimissionsfesten, som stadig understøttes af Samvirkets
Aktivitetsmidler. I forhold til dimissionsfesten vil Aske være behjælpelig.
Hvad tager jeg med fra dagens møde?:
-

Chadi syntes det var rigtig godt at bruge E&P-huset og på denne måde prøve noget nyt. Og det at få
flere nye medlemmer var rigtig godt.

-

Randa udtrykte taknemmelighed for at være med og blive orienteret om de vigtige ting der sker i
området. Hun syntes tiden gik hurtigt.

-

Anders syntes det havde været længe siden at man havde haft et klassisk møde, hvor man blev opdateret omkring rigtig mange ting i lokalområdet.

-

Helle: God burger.

-

Walid: Meget glad for at være sammen med styregruppen og være med igen.

-

Youssef: Fortalte at han glæder sig til at se resultatet i forhold til job og uddannelse og ti at løfte
området.

-

Ilham: Udtrykte at hun har savnet et så godt fremmøde til styregruppemøderne. Glad for at der er
kommet gode og aktive medlemmer ind.
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