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 - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj
Tirsdag den 25. november 2014 i Foreningernes Hus

1) Velkommen. Anders Glahn bød velkommen og var ordstyrer.
2) Siden sidst fra Jens Espersen, leder af lokalpolitiet
Jens Esbensen fortalte, at politiet har gjort en stor indsats for at konfiskere ulovlige knallerter. Det
betyder, at der i øjeblikket er færre knallerter i området.
Jens fortalte desuden, at der desuden den sidste tid har været en række eksempler på stenkast,
blandt andet mod politiet men også fra broen over til City Vest. Det er meget farligt og meget
ubehageligt for førerne af de biler, der bliver ramt. Heldigvis er de, som kastede sten mod politiet,
blevet fanget.
Jens afsluttede med at fortælle, at videoovervågning i Gellerup ser ud til at virke, samt at der er
aftalt månedlige møder med boligforeningens bestyrelse og politiet.
3) Den fysiske helhedsplan siden sidst fra Per Frølund, leder af Gellerupsekretariatet
Per Frølund gav en status på vejprojektet, som forløber efter planen. Nedrivningerne på Bentesvej
forventes afsluttet først i det nye år.
Herefter orienterede Per Frølund om, at borgmesteren nu er kommet med et konkret forslag til
placering af moske på Bautavej. Forslaget afventer moskeforeningens tilbagemelding.
Der var en række kommentarere til gener i forbindelse med vejprojektet. Både støv, mudder og
tilgangsforhold blev kommenteret. Belysningen var også flere steder et problem, særligt ved
færdsel på cykel. Per Frølund lovede, at belysningen ville blive håndteret med det samme. Det blev
samtidig aftalt, at der skal aftales et møde, hvor beboere og bygherrer sammen kan diskutere
muligheder og forbedringsforslag for at formindske generne ved vejanlæg i området. Per Frølund
slog samtidig fast, at der ved så store anlægsprojekter ikke kan undgås at komme gener.
4) Den boligsociale helhedsplan siden sidst fra Henning Winther, leder af det boligsociale
sekretariat
Henning Winther fortalte om tryghedsvandringer, som er godt i gang. Virksomhedsskolen er under
opstart i et samarbejde med de øvrige virksomhedsskoler i Aarhus.
Endelig orienterede Henning Winther om, at bevillingen til Foreningernes Hus udløber med
udgangen af 2015. Det skal der tages hånd om.
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5) Hvad rører sig i foreningerne?
Aftenens tema var foreningernes aktiviteter og udfordringer.
Fire foreninger præsenterede sig selv:
1) Budskabet
2) Somalisk kvindeforening
3) Arabisk kulturforening
4) Ramallah spejderne
Budskabet fortalte om deres aktiviteter, blandt andet arrangementer på Mors dag og Valentins dag.
Den samlende hat er budskabet om den tolerante islam.
Somalisk kvindeforening redegjorde ligeledes for deres aktiviteter under temaet: Hvordan
integrerer man sig, uden at miste sig selv? Arabisk kulturforening fortalte, at de, i deres arbejde,
har fokus på at fremme aktivt medborgerskab, mens Ramallah spejderne redegjorde for det
væsentlige i at fastholde børn og unge i konstruktive aktiviteter.
Herefter var der paneldebat, hvor repræsentanter for de nævnte foreninger samt Morten
Pedersen, som er sektionsleder i Sport og Fritid og Anett Christiansen, som er repræsentant i
Folkeoplysningsudvalget i Sport og Fritid, Aarhus Kommune var repræsenteret.
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Der var en række spørgsmål til foreningsstøtte, hvor flere foreninger udtrykte frustration over de
blanketter og formularer, som skal udfyldes for at få foreningsstøtten fra Aarhus Kommune. Det
er svært, og det kræver en stort arbejde fra de frivillige i foreningerne. Der blev spurgt ind til,
hvorvidt procedurerne kan forenkles, og om der kan laves særlige procedure i Gellerup/Toveshøj.
Morten Pedersen fremhævede, at man fra politisk side i Aarhus Kommune havde valgt at støtte
ikke ud fra antallet af medlemmer men ud fra aktiviteter. Han oplyste, at der i øjeblikket bliver set
på formularernes udformning, men at der fortsat ville være et krav om kontrol for at sikre at
foreningsstøtten blev tildelt efter de korrekte kriterier.
Efterfølgende blev det diskuteret, om der var muligheder for fælles aktiviteter, og om det var
relevant at have aktiviteter på tværs af foreningerne. En række foreninger tilbyder allerede nu
aktiviteter for alle.

6) Præsentation af den kommende tids arrangementer – kom med dine input
Lone Hedelund orienterede om opstart af et nyt hold Bydelsmødre.
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