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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 arbejdsdag i Samvirkets Styregruppe 2. februar 2019 kl. 9 - 14 
Mødet blev afholdt i Det boligsociale hus- Yggdrasil, Dortesvej 35 A  
 

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

Hansen, Chadi Ali Kayed, Solveig Pedersen (gik kl.10 grundet begravelse), Amal Mohamad 

Afbud: Iman Nasser grundet sygdom og Nebiye Keskin grundet hendes brors bryllup i Odense 
Uden afbud:  
Andet: 
 
Ordstyrer:  Chadi Ali Kayed 
Referent: Lone Hedelund 
 
Styregruppemedlemmer: 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  
 

 
 

Referat: 
1. Velkomst v/ Lone  

Lone bød velkommen til de nye styregruppemedlemmer, hvorefter Chadi blev opfordret til at være 

ordstyrer. 

2. Præsentationsrunde - (mit navn - meget kort hvem er jeg - og hvad er det vigtigste jeg vil gøre for 

og i Samvirket i 2019) 

Styregruppemedlemmerne præsenterede sig for hinanden. Nogle fortalte om deres arbejdsmæs-

sige relation til Gellerup/Toveshøj andre hvor mange år de har boet i Gellerup. Den, der har boet 

her længst, er Solveig, som har boet i Gellerup og Toveshøj siden 1971. Andre kender hinanden fra 

da de boede i andre byer. 

Styregruppemedlemmernes engagement i området spænder meget vidt: der er afdelingsbestyrel-

sesmedlemmer, nogle er meget foreningsaktive og det i flere foreninger, f.eks. Grønærten, ACFC, 

Folkeoplysningsudvalget i Aarhus Kommune, bestyrelsen for Livsværkstederne, Gellerup Kulturmid-

ler etc. 

Der var flere mærkesager for det Styregruppen skal have fokus på det kommende år og som er år-

sagen til at træde ind i styregruppen: 

• Styrke foreningslivet og hvordan man arbejder i en forening 

• Arbejdet med og mod ghettoplanen både den statslige og den kommunale – der skal 

være udvikling i stedet for afvikling 

• I forlængelse heraf skal styregruppe have fokus på det forebyggende og understøt-

tende arbejde – og vælge de rigtige og fremadrettede diskussioner såvel indadtil som 

udadtil 

3. Styregruppen er i den situation, at der ikke var nok kandidater, der stillede op på Årsmødet. Sty-

regruppen har derfor mulighed for selv at bede et medlem indtræde i Styregruppen. 
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Styregruppen havde to forslag til personer, som de gerne så indtræde i styregruppen. Beslutningen 

er at begge spørges, og der gives svar tilbage til sekretærerne, om de indtræder. 

Under snakken udspandt der sig en afstikker til flere emner, dels om der er behov for et ”generati-

onsskifte” og hvordan man i givet fald skal arbejde med det. Flere nævnte, at de unge især er aktive 

i foreningslivet, og det er et godt sted at starte generationsskiftet. 

Dels at flere foreningsaktive var savnet ved det netop afholdte årsmøde. Der blev opfordret til at 

sørge for opslag i opgangene.  

4. Intro om Samvirket Vision – Mission og værdier samt introduktion til takt og tone i Styregruppen 

– tilføjelser og rettelser. Fil vedhæftet 

Under dette punkt udspandt der sig en snak om Samvirket og arbejdet i Samvirkets Styregruppe er 

godt nok kendt i området. Samvirket i Gellerup og Toveshøj er jo netop, som der står i Samvirkets 

vision, mission, værdi og metode, et netværk mellem foreninger, myndigheder og ildsjæle. Det be-

tyder at der skal arbejdes på at gøre os alle mere stærke indadtil og udadtil. Set i det lys er styre-

gruppens arbejde at skabe rammerne.  

Konklusionen på den debat var at styregruppen skal være bedre til at sørge for at budskabet bliver 

udbredt via Vores Brabrand, gellerup.nu, Skræppebladet. 

En enkel rettelse blev i kølvandet af diskussionen at under metode ændres punkt 3 fra: Fortælle 

hvad der foregår til: Fortælle hinanden hvad der foregår indadtil og udadtil. 

5. Sekretærens rolle herunder fastlæggelse af dagsordener – hvordan plejer de at se ud – forslag til 

andre faste punkter 

Sekretærernes rolle er at facilitere styregruppen og understøtte i forhold til forberedelse af mø-

derne, men styregruppemedlemmer hjælper også til med det praktiske i det omfang det er dem 

muligt. Dvs. med at stille frem og rydde op. Lone gennemgik en normal dagsorden til styregruppe-

møderne, men opfordrede også styregruppemedlemmerne til at komme med forslag til dagsor-

denspunkter. Husk at sidste afbud til et møde er kl. 12 samme dag mht. madindkøb. 

6. Samvirkets strategi, mål for 2019 og fremtidig drift fra 2019 – udarbejdelse af strategi for 2019 - 

herunder drøftelse af hvordan lokalområdets interesser fortsat skal blive varetaget, og hvordan 

fastholdes det gode samarbejde i Gellerup/Toveshøj i forbindelse med de mange fysiske foran-

dringer og ændringer i beboersammensætningen. Input til hvordan Samvirket kan blive boostet 

også i forhold til nye beboer/projekter/tiltag – f.eks. fremtidige aktiviteter i og brug af Byparken 

+ mail fra Allan Fisker. 

Strategidiskussionen indledtes med at der blev sat fokus på Byparken. Lige pt er der ingen forud-

sætninger for, hvordan Byparken skal drives i forhold til aktiviteter, hvem der gør hvad og hvorfor, 

ej heller hvornår byparken skal indvies. Omkring dette pågår der pt. en snak mellem Borgmesterens 

Afdeling og BBBO om en dato. Forslaget var, at Samvirkets Styregruppe skulle tage initiativ til at 

etablere en organisation: Samvirket for Byparken. En organisation, som kunne vokse sig stærk over 

de næste par år og herefter fortsætte ind i Sport- og Kulturcampus, og på den måde måske blive en 

øvebane for en måde at organisere sig på. Det er BBBO, der er ansvarlig for stierne og parken samt 

opsamling af skrald, men det vil være en god ide at få inddraget flere driftsenheder også fra Teknik 

& Miljø f.eks. Byens Anvendelse, ligesom Lån et træ, Gøglerskolen. Udover at få klarhed over ram-

merne, handler det om at samle kræfterne om aktiviteterne, men også at undersøge muligheder 

for jobskabelse. 

 

Konklusionen blev, at Styregruppen blev enige om at opdele initiativerne i 2 faser: fase 1 har fokus 

på Byparken, fase 2 inddrager også genbrug og affaldssortering i større stil i lighed med de input 
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Allan Fisker har givet til Styregruppen. (D. 31. marts er national affaldsindsamlingsdag: 

https://www.affaldsindsamlingen.dk/ ). I dette arbejde skal socialøkonomiske virksomheder tænkes 

ind, ligesom midler til Rumstationen skal genansøges og der skal være en høj grad af beboermobili-

sering. 

 

Enighed om følgende: 1. dag i en aktiv Bypark. Der inviteres bredt til et møde som skal munde ud i 

konkrete aftaler. Mødet skal være to-delt: dels punkt 1 med det praktiske: tidsramme, aftaler, ved-

tægter, dels punkt 2 med aktiviteter. Mødet skal afholdes inden påske og skal afholdes som et 

Fremtidsværksted, hvor der skal være fokus på, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer – ind-

delt i 3 efterfølgende runder: hvordan ser der ud nu i Byparken? hvordan kan vi gøre det bedre? og 

hvad aftaler vi, og hvem gør hvad? 

 

Der er allerede på nuværende tidspunkt kendskab til flere, som gerne vil bruge Byparken til aktivite-

ter: Olivenspejderne, Folkesundhedsenheden, Verdenshaverne, Red Barnet er evt. på vej med en 

naturklub (se vedhæftede fil) ligesom der er sendt en ansøgning mhp. at etablere en bemandet 

grejbank Sommerfuglen i Byparken (se vedhæftet fil). Ideen med Rumstationen blev foreslået gen-

optaget: https://stiften.dk/aarhus/Donation-sikrer-Gellerup-egen-rumstation/artikel/368953  

 

Arbejdsgruppen som blev nedsat til forberedelse med møder, oplæg etc., består af Jesper, Anders, 

Helle og så inviteres Sussie Østerby fra Folkesundhedsenheden med. sekretær for gruppe bliver 

Aske og evt. også Lone. 

 

Som konsekvens af denne beslutning blev Kvartalsmødet flyttet til d. 28.5 og kommer til at om-

handle: kultur/natur og Bypark. Tidspunktet for mødets afvikling forskubbes, så det kommer til at 

foregå mellem kl. 19 og 21.30 så alle mødedeltagerne sammen kan bryde fasten kl. 21.36, hvorefter 

der vil være mad. 

 

Da Byparken, sammen med trafikken er de vigtigste emner, besluttede styregruppen, at Byparken 

kan ansøge styregruppen om økonomiske midler til de kommende måneders arbejde. Beløbsstør-

relsen kan være op til 50.000 kr., som vil blive taget fra overskuddet på Samvirkets Aktivitetsmidler 

fra 2018. Trods beløbets størrelse vil der herefter også være mulighed for at kunne støtte eventu-

elle nyetablerede traditioner i området økonomisk. 

7. Årshjul for kendte aktiviteter i Gellerup/Toveshøj i 2019 

Sekretæren gennemgik årshjulet med de kendte arrangementer og opfordrede såvel styregruppe-

medlemmer som andre, at de melder tilbage til sekretærerne om kendte større arrangemen-

ter/events, så de kan blive offentliggjorte på enten Samvirkets webside og facebookside (hvis det er 

i Samvirket regi) eller overgivet til såvel Vores Brabrand, som gellerup.nu og Skræppebladet. 

8. Årsplan for Styregruppen (fastlæggelse af mødedage for Styregruppen) og kommende introdag. 

Forslag: Styregruppemøder: 2.2 styregruppens arbejdsdag, 26.2, 30.4, 20.8, 29.10, 17.12. Kvar-

talsmøder: 26.3, 11.6 (grundet Ramadanen som starter 5.5), 24.9, 26.11. Introdage: 12.3 og 10.9. 

Årsmøde 2020 28. januar  

Kvartalsmødet som var foreslået til afholdelse d. 11. juni, er flyttet til 28.5 – se punkt 6. Kvartalsmø-

derne blev foreslået til at ligge følgende steder i 2019: marts i Blixens – Blixens byder Samvirket vel-

kommen – aftales med Bente Sejersen. Maj i Byparken. September i Brabrand Boligforenings nye 

hus og endelig november i E&P Huset – det nye. 

https://www.affaldsindsamlingen.dk/
https://stiften.dk/aarhus/Donation-sikrer-Gellerup-egen-rumstation/artikel/368953
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9. Næste kvartalsmøde 26.3 – fastlæggelse af indhold med baggrund i strategi for 2019 

Trafik 29.3: 

Udfordringerne med trafikken er et stort problem ikke bare for beboerne i området, men også for 

de, der har arbejdspladser. Mange kører råddent og uden hensyntagen til bløde trafikanter og an-

dre bilister. Det skal der gøres noget ved. Ikke bare i hverdagen, men også ved specielle arrange-

menter. 

Der er udfordringer i forbindelse med knallertkørsel, belysning, skolevejen, fartdæmpende foran-

staltninger og den stærke fart, manglende cykelstier etc. 

Forslaget er derfor at følgende inviteres: Færdselspolitiet fra Randers, BBBO, driftsfolk i Aarhus 

Kommune fra Trafik & Miljø samt Gellerup Fællesråd – som har høringsret.  

Disse fire skal hver især komme med et kort oplæg med deres vurdering af den trafikale situation. 

Herefter vil mødedeltagerne få lejlighed til at gå rundt til de fire og komme med deres forslag/in-

put/kritik etc. til de fire. Da mødet starter med dette, vil de fire sidst på mødet blive bedt om at 

pege på hvilke tiltag, de vil gå hjem og arbejde videre med inden næste kvartalsmøde i maj, hvor de 

bliver bedt om at komme og gøre en status på, hvad de har arbejdet med. 

Husk at oprydningsdagen kommer på Samvirkets OBS til kvartalsmødet i marts. 

Foreningslivet 24.9.: hovedfokus er at sætte fokus på mulighederne for lån af lokaler for især for-

eningslivet, som har en stor udfordring de næste 3 år. Et foreningsliv som bidrager og giver så me-

get til området. Der skal sættes fokus på såvel mulighed for overblik som handlemuligheder for at 

kunne lave aktiviteter og hvilke aktiviteter kan man lave hvor. Hvilke lokaler er der, og hvad kan de 

bruges til. Der skal arbejdes videre med formen. Lidt lokalemuligheder: Lokalcentret, Livværkste-

derne, Gellerup Bibliotek, kantinen på Gudrunsvej 78, Gudrunsvej 82, Gellerup Kirke, E&P Huset, 

Det boligsociale hus, Blixens bare for at nævne nogle. En oversigt kan evt. være tilgængelig i E&P 

Huset 

10. Kort orientering om Samvirkets Webside 

Samvirkets webside er blevet revideret i 2018, så der skulle være så lidt vedligehold som muligt. 

Dvs. referetaer fra Samvirkets møder uploades. Forsiden skal afspejle nyheder og endelig skal Fakta 

og tal i arkivet årlig revideres og gamle tal flyttes over i baggrundsmaterialet. 

11. Endelig vedtagelse af strategi for 2019 – herunder økonomi 

Se under punkt 6 herunder også økonomi. 

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

• Chadi var en fremragende ordstyrer 

• Et dejlig kort og præcist møde med mobilitet og ildkraft 

• God energi 

• Fundamentale snakke 

• Masser af oplysninger som kan videregives 

• Glad for at jeg kan gå tilbage til forslagsstiller og sige, der bliver fokus på trafikken 

• Rigtige gode emner. Jeg har fået energi til året der kommer. Det er vigtigt, især når man er 

frivillig og medlem af styregruppen 

 


