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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 09. oktober 2018 kl. 17 – 19 
i Det boligsociale hus, Yggdrasil, Dortesvej 35A  
 

Deltagere: Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Youssef Abdul Kader, Elsebeth Frederiksen, Chadi 

Ali Kayed, Helle Hansen 

Afbud: Jesper Kurdahl Larsen, Ilham Mohammed, Faisal Mohamed, 
Uden afbud: Hanaan Yusuf, Ayaann Cabdi Yusuf 
Andet: 
 
Ordstyrer:  Nebiye Keskin 
Referent: Lone Hedelund 
 

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/ Nebiye Keskin  

Ingen kommentarer til dagsordenen. 

2. Nyt fra Den boligsociale helhedsplan – hvordan er starten gået på den nye boligsociale helheds-

plan 

Så er alle 23 ansatte kommet i hus og derudover er Christian Andersen blevet tilknyttet helhedspla-

nen og det samme er Lone Hedelund. Christian i forhold til kommunikation og Lone i forhold til By-

delsmødrene. 

Huset er ved at blive færdigindrettet. Det er sådan at Job og Ungeteamet er i underetagen, og be-

boerrådgivningen, Forældreansvar, Kommunikation og administration er på 1. sal sammen med 

café. 

Der vil snarest blive afholdt et Åbent Hus. Beboerne virker tilfredse og forventningsfulde. Kommuni-

kationen er i øjeblikket i færd med at finde ud af om der skal være en webside og/eller en face-

bookside. 

Der udspandt sig en snak omkring forventninger til helhedsplanen fra beboernes side. Det blev på-

peget, at der har været mange ansatte i forskellige planer, NU forventer beboerne synlige resulta-

ter. Det vigtigste er, at der skabes flere job til beboerne i Gellerup/Toveshøj. Det vil være godt, hvis 

der var et barometer for antallet af beboer, der kom i job, og på den måde skabe synlighed for alle 

om hvor mange, der kommer i job i perioden. 

Desuden blev det påpeget, at det er vigtigt at der samarbejdes med de 2 afdelingsbestyrelser. Lige-

ledes at en diskussion af hvorledes afdelingsbestyrelserne kan gøres medansvarlig for at informatio-

ner om helhedsplanen men også fra Gellerupmodellen bredes ud til beboerne. 

3. Nyt fra Gellerupmodellen – orientering om kommunale besparelser 

Ikke overraskende er Gellerupmodellen meget optaget af de kommunale besparelser. Skoleforliget 

faldt jo på gulvet, og da mødet blev afholdt var det på tale at Stensagerskolen skulle flytte til Tovs-

højskolen (Byrådet har imidlertid efterfølgende truffet aftale om, at Stensagerskolen skal flyttes til 
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ellekærskolen). Konsekvensen af Regeringens Ghettoudspil og Byrådets beslutninger kan også være 

at flere dagtilbud i området skal lukkes ned, ligesom der kommer til at ske store ændringer på FU-

området i forhold til inddeling af distrikter. Gellerup/Toveshøj nedlægges som selvstændig FU-om-

råde og skal ind i et af de 5 distrikter, der oprettes. En anden vigtig konsekvens er at der skal indfø-

res ensartede kontingenter, hvilke betyder en mærkbar forhøjelse for familier i udsatte boligområ-

der. Hvor de hidtil har skullet betale 100 kr. pr. måned kan kontingentet nu stige til 700 kr. pr. må-

ned. Som familie kan man dog ansøge om friplads, men det skal der søges om, og det er der en del 

familier som finder meget ydmygende og som derfor ikke søger.  

Det er så bare 4 gang på 7 år, at der ændres på FU området. Udpegningen af de kommende 5 FU 

leder har endnu ikke fundet sted. 

 

Kommentarerne fra flere styregruppemedlemmer var, at det er interessant, at vi nu i Danmark kan 

bruge tvang overfor nogle befolkningsgrupper, men ikke andre. 

 

4. Nyt fra afd. 4 og 5 

Afd. 4: Budgettet til Foreningernes Hus hænger desværre ikke sammen, da der kun er indsamlet 20-

30.000 kr. udaf de 200.000 kr. som foreningerne skulle bidrage med. Afd. 4 ønsker ikke at bidrage 

med mere end de 2 x 200.000 kr. de dels havde bevilliget, dels havde givet som underskudsgaranti. 

Flere påpegede, at det var en fejl, at underskudsgarantien var blevet offentliggjort. Det havde må-

ske været forhindrende for at foreningerne fik samlet deres andel ind. 

Afdelingsbestyrelsen er ikke tilfredse med renoveringen af lejlighederne. De finder dem mangel-

fulde, ligesom der har været en dårlig kommunikation mellem Boligforening og afdelingsbestyrelse. 

Bl.a. er en legeplads blevet fjernet uden aftale med afdelingsbestyrelsen. 

d. 1. november skal der være et ad hoc møde med afd. 4 og 5 samt Boligforeningen. Stemningen er 

ikke hel god mellem afdelingsbestyrelserne og administrationen. Det viser sig at der er et under-

skud på 1. mill. fra den forrige boligsociale helhedsplan – men også fra den tidligere, så regnskabs-

tallet for 2017 viser et underskud på 1,5 mill. Alt i alt betyder disse underskud at der på nuværende 

tidspunkt er brugt 300.000 kr. forlods af beløb afsat til den nuværende helhedsplan. Afdelingsbesty-

relsen accepterer ikke mere underskud. 

Afd. 5: ingen deltager fra afd. 5 

5. Hvordan tænker vi Samvirket fra 2019 – bilag: videreudvikling af Samvirket, Samvirkets Kvartals-

møde 08.05 – feedback, + vision etc. – Punktet indledes med en kort introduktion, herefter grup-

pearbejde inden en opsamling med fokus på handleplan. 

6. Ny tilflyttere: Hvordan får vi sat sammenhængskraften i spil mellem gamle beboer og ny tilflyt-

tere: fest, guidede ture etc. 
7. Samvirkets Aktivitetsmidler: hvad gør vi i 2018 samt 2019 – bilag med forslag til anvendelse af 

Samvirkets Aktivitetsmidler vedhæftet 

8. Introdage fra 2019 - bilag med udkast til forslag til Introdage fra 2019 vedhæftet 

 

Punkterne 5 + 6 + 7 + 8 blev udskudt dels i forhold til beslutninger i den kommende tid, dels grun-

det de mange afbud. Punkterne tages op på et ekstraordinært styregruppemøde, som under 

eventuelt blev fastlagt til 14. november 

 

9. Nyt Kvartalsmøde 27.november: hvilket tema, kvartalets gode historie og Samvirkets OBS. Mødet 

afholdes i Laden – suppen er på plads/Lars har sagt ja til at lave den 

Der holdes fast i såvel Tryghedsbarometeret og kor orientering om den fysiske helhedsplan, men 

hovedparten af tiden skal gå med temaet. 
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• Tema: Ghettoudspillet – Keld Laursen og Keld Albrechtsen spørges, om de vil holde oplæg. I 

deres oplæg bedes de forholde sig til det overordnede tema: Sådan blev beslutningen i Aar-

hus Kommune og i regeringen. Hvordan spiller Tilsynet ind i planen – der er ½ år til at nå til 

en eninghed og kan det nås, og i givet fald hvordan. 

Udover oplæg skal der være 2-3 problemstillinger med gode spørgsmål, som mødedelta-

gerne kan arbejde med i 6-8 grupper 

• Kvartalets gode historie – Art Factory – Søren fra Cirkus Tværs spørges om han vil komme 

• Samvirkets OBS: Pia Katballe opfordres til at komme og fortælle om såvel fremtiden for Ho-

stel samt om højskolen 

10. Evt. – herunder: 

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

Håb 

God ”suppe” – af samtalepunkter 

Godt at tale om ghettoudspillet 

Vi skal gøre noget mere for at beboerne kommer til kvartalsmøderne – opslag i opgangene 

Dejlig indisk mad – godt med en afveksling (ps der kommer en ny arabisk restaurant i Baza-

ren 1.11!) 

b. Næste års møder:  forslag arbejdsdag for den nye styregruppe 2.2. Styregruppemøder 

26.2, 30.4, 20.8 og 29.10 samt 17.12. Kvartalsmøder 26.3, 11.6 (grundet Ramadan fra 5.5 

til 4.6 + EID), 24.9 og 26.11. Årsmøde i 2020 28.1 – introdagene er fastlagte til 12.3. og 10.9 

De foreslåede datoer blev godkendt 

c. Forslag fra mødedeltagerne – hvis et styregruppemedlem ikke kommer 2-3 gange både 

uden afbud eller med afbud kontaktes vedkommende for at høre om pladsen kan over-

drages til en af suppleanterne. Sekretærerne skal kontakte Ayaann for at høre, om hun sta-

dig betragter sig som en del af Styregruppen. Lone har efterfølgende været i kontakt med 

Ayaann, som havde forfald grundet sygdom. 

d. Der afholdes ekstraordinært møde 14. november kl. 17 til kl. 20 med workshop om Sam-

virkets fremtid som eneste punkt på dagsordenen 

 

 


