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Referat fra Samvirkets kvartalsmøde 20.03.2018
Til kvartalsmødet, som foregik i beboerhuset Laden, var der 55 fremmødte.
Helle Hansen og Elsebeth Frederiksen fra Samvirkets styregruppe bød velkommen og lod deltagerne præsentere sig
salen rundt. Derefter fortalte de lidt nyt fra styregruppen, og kunne blandt andet meddele, at Samvirkets
aktivitetsmidler er sat i bero indtil der er afklaring om den boligsociale helhedsplan. Styregruppen arbejder desuden
på at indarbejde krav til modtagerne af aktivitetsmidlerne vedr. formidling og samarbejde. De kunne også fortælle at
der til den nyligt afholdte introdag for nye medarbejdere havde været 27 begejstrede deltagere.

Herefter fik Heidi Lytje Oehlers fra Kultur- og Borgerservice ordet. Hun fortalte om et kommende dialogmøde i
Gellerup/Toveshøj med rådmændene for hhv. Børn og Unge og Kultur og Borgerservice, og ville høre, hvilke ønsker
til temaer der måtte være fra salen. Der kom mange gode forslag, som Heidi skrev ned og bragte med tilbage i
forvaltningen.
Jens Esbensen stod herefter for det faste indslag ”tryghedsbarometeret”. Han
indledte med at fortælle at han havde sendt fem nye medarbejdere afsted på
introdag ugen før, og at de have fået rigtig meget ud af dagen i form af større viden
om området. Jens udtrykte stor ros til arrangørerne. Han opfordrede også flere
institutioner til at lade deres ansatte deltage i introdagene, da de er så givtige.
Derefter havde han en succeshistorie at dele: ved seneste ledige stilling hos
lokalpolitiet var der 9 ansøgere – det er en kæmpestor ændring siden dengang hvor
folk blev tvunget til at arbejde her. Det er blevet et attraktivt sted at arbejde.
Der har været virkelig mange politikere på besøg i forbindelse med ghettoplanen,
og de har fået indblik i politiets arbejde. Folketingets retsudvalg fik øjnene op for
noget, det ikke vidste der fandtes i forvejen, og de var vilde med mange af de lokale
tiltag i politiet.
Når foråret kommer, kommer knallerterne og de unge mennesker på gaden.
Politiet vil forsøge at være på forkant med tingene og være synlige på gaden, både
til fods, til cykel og i bil. Færdselsindsatserne bliver intensiveret, der er mange, der
kører råddent. Der er en bekymring for en gruppe drenge på 14-18 år, som er upcoming ift bandemiljøet. Dem er
politiet meget opmærksomme på, og det er vigtigt at stå sammen. Politiet samarbejder tæt med socialforvaltningen
og de opsøgende medarbejdere. Drengene er ikke interesserede i de tilbud, der findes.
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Herefter besvarede Jens spørgsmål fra salen.
Hvem slår glasset i stykker ved busstoppestederne? Jens forklarede at hvis de skal gøre noget, skal de have viden om
hvem det er. Dem der gør det, føler sig sikre, og tror ikke der er nogen der tør fortælle at de laver ballade.
Der er problemer med biler uden nummerplader, som optager p-pladser. Jens forklarede, at boligforeningens
driftsfolk fortæller politiet når der holder biler uden nummerplader. Politiet tjekker bilerne og sætter et
skrotbilmærke i ruden, hvorefter boligforeningen fjerner bilen med dags varsel.
Løbesedlerne fra Hizb ut-Tahrir, som blev omdelt i nogle af Gellerups postkasser udløste også en kommentar:
hvorfor står politiet ikke frem og fortæller at Hizb ut-Tahrir ikke har været i Aarhus de sidste 30 år? Det kunne give et
modbillede til mediernes fremstilling. Jens bekræftede at det ikke er politiets indtryk at de er i Aarhus.
Herefter var det tid til kvartalets gode historie. To repræsentanter fra Black Top
Team kom og fortalte den gode historie om deres klub og den pris, de har vundet.
Black Top team optræder med breakdance med det mål at ændre på synet på
Gellerup. Flere af medlemmerne har været på kanten af at ryge ud i bandemiljøet
og anden kriminalitet– men så besluttede de sig for at tage sig sammen og starte
på klubben. Som medlem underskriver man en kontrakt med en række regler,
som skal overholdes. For eksempel at man skal passe sin skole, opføre sig
ordentligt på de sociale medier og være imødekommende, lade alle være
velkomne. Black Top Team har lige vundet en Plads til Forskelle pris fra
Muskelsvindfonden. De vil bruge pengene til at rejse rundt og vise deres show
forskellige steder i landet. De håber at kunne blive en forening, der kan få støtte,
så deres træner kan arbejde med dem fuld tid.
(link til indslag fra TV2, som blev vist): https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/2802-2018/2220/opmuntring-til-black-top-team?autoplay=1
Kim Skjelmose bragte nyt om helhedsplanen. Han indledte med at sige, at nu var
mudderåret slut, og byggeåret er startet. Der bliver mange synlige forandringer i
området i år. Med fine luftfotos af området gennemgik han hvad der allerede er sket og hvad der er i støbeskeen.
Alle veje er nu etableret, undtaget Lottesvej, som er under konstruktion. Lottesvej lukkes ind mod Karen Blixen
Boulevard mens der bygges. Vejen rundt om Toveshøj er færdig, og busdriften er startet. Blok A17 i Toveshøj har nu
været i udbud, og renoveringen starter om ikke så længe. B4 og B7 er under anlæg. Søen i byparken er allerede
gravet. Til sommerferien åbner porten til Gellerup (den, der går gennem blok B4). Anlægget af Beboerhus, bibliotek
og bevægelseshus i Sport og Kulturcampus skal anlægges. Det betyder at E&P huset skal flyttes om et års tid.
Informationer om byggeriet kan ses i E&P huset, hvis man vil vide mere.
Jesper Kurdahl Larsen orienterede om den kommende boligsociale
helhedsplan. Der er tre parter, der skal godkende planen: Beboerne,
kommunen og Landsbyggefonden. Det tegner til at planen kan vedtages
med start til august. Medarbejderne vil starte til oktober, måske lidt før.
Hovedfokus for planen er tryghed og at bryde negativ social arv. Der
arbejdes med tre indsatsområder: tryghed og trivsel, forebyggelse og
forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse. På et spørgsmål fra
salen kunne Jesper berolige med at Landbyggefondens midler til det
boligsociale arbejde er reserveret, og ikke påvirkes af ghettoplanen.

Aftenens tema var Frivillighovedstad. Eva Tersbøl fortalte at frivillighovedstaden handler om at fejre og anerkende
det frivillige arbejde og fællesskaberne. Og om at gentænke velfærden sammen med borgerne, i form af at afprøve
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nye veje til velfærd. Alle kan tage initiativ til prøvehandlinger. Kommunen ønsker at det skal være sjovt, nemt og
tilgængeligt at være frivillig, og vil gerne vide, hvilke knaster der er, så de kan overvindes. Der er tre store
begivenheder i løbet af frivillighedsåret, åbningseventet, folkets møde den 21-23/9, og ”en ny begyndelse” i
december. Derudover rigtig mange andre begivenheder, som kan ses på hjemmesiden .
Eva fortalte også, at man ved, at folk der er aktive i frivilligt arbejde, er lykkeligere, sundere og lever længere – og de
har nemmere ved at få arbejde.
Efter at salen havde summet to og to over nogle spørgsmål, blev følgende taget op i plenum:
• Hvorfor foregår arrangementerne ikke i Gellerup? Det blev på stedet aftalt at samarbejde om et
arrangement i Gellerup.
• Bekymring over at frivillighed tænkes ind i velfærd. Eva understregede at det ikke handler om at lade
frivillige løfte opgaver, der ikke er penge til. Alle skal gøre noget, hvis det skal være en god by for alle.
• Byparken skal indvies med en fest – det blev aftalt at frivillighedsårets suppekanon kommer til festen.
Måske kunne man få nogle af de mange lokale til at optræde: black top team, ramallahspejderne, osv.
• Hvem sørger for gode rammer for de frivillige? Organisering er vigtigt – udvikling af ledelseskompetencer til
rekruttering og fastholdelse.
• Hvor går man hen som forening, hvis man har en konflikt? Tag fat i sekretariatet -deres opgave er at
understøtte frivilligheden.

http://frivillighovedstad.dk

Under Samvirkets OBS var der tre indlæg:
Børns voksenvenner ville gerne udbrede budskabet om deres forening og det arbejde den laver. De matcher børn,
der har brug for en voksen med frivillige voksne. https://voksenven-aarhus.dk/
•
• Musikkens Børn. Alle børn født i 2018 i Aarhus kommune får en gave i form af en tigerbamse. Når man
melder sig ind på hjemmesiden får man adgang til koncerter med symfoniorkestret og forskellige
arrangementer, hvor musikerne kommer ud i lokalområderne og spiller. Musik forener!
•

https://www.aarhussymfoni.dk/musikkens-boern/
Stafet for livet afvikles i år den 25-26 august. Sæt kryds i kalenderen!

Åben mikrofon:
• 24/3 er der bydelsvandring i Gellerup – gratis. Kl. 11 med start i E&P huset
• Lyden af Gellerup – en gruppe studerende inviterer beboere til workshop for at få den gode historie om
Gellerup frem. Der er en bod på biblioteket den 22/3, og 4/4 og 11/4. Deltagernes historier indspilles som
lydoptagelser.
• Vores Brabrand laver mange artikler om området, som når bredt ud. Hvis I har historier, så kontakt
redaktøren på voresbrabrand@gmail.com. Eller 2323 5834.
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Herefter afsluttedes programmet, og det var tid til at indtage
det fantastiske smørrebrød, som Mikael og Lars (som ses til
venstre i billedet) havde fremstillet i Ladens køkken. De fine
madder forsvandt som dug for solen, mens der blev snakket
og netværket i den store sal.
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