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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 30. april 2019 kl. 17 – 19 
Mødet blev afholdt i Det boligsociale hus, Yggdrasil, Dortesvej 35 A  
 

Deltagere: Jesper Larsen, Lotte Boldsen, Iman Nasser, Anders Glahn, Chadi Kayed, Helle Hansen, 
Solveig Pedersen 

Afbud: Walid Mahmoud og Ilham Mohammed 
Uden afbud: Youssef  
Andet: 
 
Ordstyrer:  Lone Hedelund 
Referent: Nebiye Keskin 
 
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Youssef Ab-
dul Kader, Ilham Mohammed, Helle Hansen, Chadi Ali Kayed, Solveig Pedersen, Youssef Ali Ka-

der, Amal Mohamad, Iman Nasser, Walid Mahmud og Randa Burara Radwan  
 
 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst og dagsorden v/ Lone  

Lone bød velkommen. Der var ingen nye punkter til dagsordenen. 

2. Nyt fra Gellerupmodellen 

Anders orienterede om, at Gellerupmodellen har sagt ja til at arbejde videre med netværket Dignity. 

Det er et netværk af personer fra såvel Brabrand Boligforening samt ansatte i Aarhus Kommune, der 

arbejder med personer, der har været igennem vold, tortur og traumer. Lige nu er netværket en task 

force, som arbejder videre med indhold i det fremtidige arbejde, som de vil fremlægge for Gellerup-

modellen efter sommer. 

Status på projekt Opgang til Opgang er, at Gellerupmodellen har hjulpet dem i gang. De har følt sig 

taget godt imod. Opgang til Opgang har fået 43 millioner fra Mærsk og 12 millioner fra Aarhus Byråd 

til at få fokus på de mest socialt udsatte familier i Gellerup og Toveshøj. De skal have den rigtige hjælp 

gennem denne indsats. Et hold med ca. 10 ansatte skal arbejde i dette projekt de næste fire år. Fa-

milierne skal visiteres til projektet. Det er dem med lavest indkomst, dem som er længst væk fra 

arbejdsmarkedet og dem med mindst uddannelse som får højest prioritet. Lige nu er man ved at 

ansætte medarbejderne.  

Herudover orienterede Anders om, at byrådet ønsker at finde ud af, hvad lederrådene er og hvor-

dan de fungerer, og hvad de kan bruges til i forhold til Ghettopakken. Der er blevet afholdt to work-

shops med Viby Syd og Tilst samt Gellerup og Bispehaven om dette emne.  Man har indsamlet in-

formationer, og man skal finde ud af, hvad det fremtidige perspektiv kunne være med det.  

3. Nyt fra Den boligsociale helhedsplan 

Jesper orienterede om, at aktiviteterne som allerede er i gang, kører videre. Han fortalte desuden, at 

der snart kommer fokus på familien og naturen med Verdens Skove, Anne Marie Prahl fra Folkesund-

hed Vest og Red Barnet. Der skal laves en ugentlig naturklub for børn, hvor deres familier også bliver 

inviteret ind. Junior Rangers skal være medledere, og de frivillige skal være med til at drive det. En 
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gang om måneden skal forældrene være med til aktiviteterne.  Herudover er kummerne ved Forenin-

gernes Hus ved at stå færdige. Der er jord i 50 små haver. Ideen med dem er ligesom med Grønærten, 

at man får mulighed for at få sin egen lille have.  Man arbejder også sammen med Livsværkstederne 

ift. om man kan drive socialøkonomisk virksomhed. Det sidste, der blev nævnt under dette punkt, 

var, at GAF-festen er blevet afholdt. Aktivitetsmedarbejderen Aske Jensen fra Det boligsociale hus 

har været inde over det. Det er gået fint.  

4. Nyt fra afd. 4  

Helle orienterede om, at der vil blive orienteret om forhandlingerne mellem Brabrand Boligforening 

og Aarhus Kommune mandag d. 6. Man afventer svar fra dette møde.  Afdelingen har 50års fødsels-

dag, men fejringen af fødselsdagen er udskudt. Man ved heller ikke, hvor meget økonomi, der er til 

at afholde fejringen.  

5. Nyt fra afd. 5 

Der var ikke nogen repræsentanter til stede fra afdelingen på grund af afdelingsbestyrelsesmøde. 

Afdelingen har fået at vide, at kommunens udspil er, at der skal rives tre blokke ned. 9. maj bliver 

dagsordenen til byrådsmødet offentliggjort.  

6. Opsamling fra Introdag 12.3 – orientering ved sekretærerne 

Nebiye orienterede om, at Introdagen var forløbet godt. Der var ikke så mange deltagere denne gang, 

så man blev delt op i to grupper. Tilbagemeldingerne var positive og flere deltagere syntes, det var 

rart at have etableret en relation til nogen i området. Herudover udtrykte nogen et ønske om et øget 

forældreansvar i forhold til børns fritidsaktiviteter. Styregruppen talte om, at dette kunne blive et 

tema på et kommende Kvartalsmøde. 

7. Opsamling fra Kvartalsmøde 26.3 – orientering ved sekretærerne  

Lone orienterede om, at det var et rigtig godt Kvartalsmøde. Der var stort fremmøde og gode facili-

teter. Der har efterfølgende været en demonstration med få fremmødte i forhold til den dårlige tra-

fikale situation, som var en del af workshoppen på mødet.  

8. Orientering fra møde vedrørende Byparken v/arbejdsgruppen: Jesper, Anders og Helle 

Jesper orienterede om, at mødet om Byparken var gået rigtig godt. Der er planlagt nogle aktiviteter i 

sommerferieperioden. Man har drøftet, hvordan man skulle koordinere aktiviteterne uden, at der 

var en ansat til det. Aftalen er, at der kan holdes et møde hver anden måned i et tilbagevendende 

forum. Og man bruger de kanaler, man plejer til at lave PR for aktiviteterne samt en fælles samar-

bejdskalender til internt brug. Der er allerede oprettet en Gmail til dette formål. Næste møde er d. 

3. juni i Yggdrasil kl. 15-16.30. Lone bliver sekretær for udvalget. Jesper foreslog at kalde det Byparks-

samvirket.  

9. Planlægning af Kvartalsmødet d. 28. maj – herunder forløb - oplægsholdere, mad, praktiske ting 

såsom højtalere 

Mødet skal foregå i byparken og starter kl. 19 og slutter kl. 21.30. Mødet foregår samme dag som 

repræsentantskabsmødet. Jesper fortæller, at målet med Kvartalsmødet er at vise folk, hvad bypar-

ken kan. Det blev foreslået, at Søren Ebdrup Rostved fra SLA Aarhus og Kim Skjelmose fra Den fysiske 

helhedsplan, sammen med Junior Rangers, Verdenshaverne, Get2gether, Olivenspejderne (med bål 

og knob), naturklubberne og Folkesundhedsenheden og evt. andre skulle deltage. Alle disse aktører 

kan få mulighed for at vise, hvad de vil bruge parken til i fremtiden på stationer rundt om i Byparken, 

som mødedeltagerne kunne komme forbi på guidede ture.  Mødet kunne starte under ”tankstatio-

nen” og herfra bevæge sig videre rundt i Byparken. Klubben skal være en del af mødet med oriente-

ring om det praktiske. Helle foreslog, at man kunne fortælle om, hvad der skal ske i løbet af somme-

ren. Jesper foreslog at man kunne opstille informationstavler. Til sidst blev det nævnt at der skal være 

nogen, som skal lave mad.  

10. Status på dimissionsfesten 
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Nebiye spørger Aske og melder tilbage med hensyn til, hvornår det første møde om dimissionsfe-

sten foregår. 

11. Indledende drøftelse af forslag om omlægning af Samvirkets webside, så sitet kommer ind under 

gellerup.nu. Kunne ske i forbindelse med at gellerup.nu overgår til et nyt system: Word Press – og 

på den måde gør gellerup.nu til Samvirkets kommunikationskanal. Forslaget indebærer også ind-

ledende snak om nedlæggelse af Samvirkets facebookgruppe samt økonomi v/Jesper 

Jesper foreslog en fusionering af de to medier. Helle fortalte, at det ville være ærgerligt, hvis histo-

rikken forsvandt omkring Samvirket. Derfor udtrykte hun og Anders et ønske om at beholde domæ-

net. Det blev besluttet at bevare domænet for Samvirkets hjemmeside og dirigere siden videre til 

gellerup.nu. Det blev endvidere besluttet, at kalenderfunktionen bliver lagt sammen med Gelle-

rup.nu’s kalender. Helle foreslog at bevare Facebooksiden for at slå Samvirkets møder op som begi-

venheder. Det var der enighed omkring. Helle foreslog desuden, at man skulle kommunikere det 

ud, at Samvirket bliver til en fane under gellerup.nu. Fremover vil gellerup.nu bestræbe sig på at 

skrive mere om Samvirkets aktiviteter, og fremhæve de gode historier, som også foregår i Sam-

virke-regi.  

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

  Tak for et godt møde.  

 


