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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 28. maj 2013 i Foreningernes Hus. 
 
Deltagere:  
Anders fra ungdomsskolen og klubberne, Awil fra Somaliske Gadebørns Forening, Ali fra 
foreningen Idamaale, Omar fra Puntland Diaspora Forum, Ane fra D-faktor-teatergruppen, 
Khalif fra Somali Relief Organisation, Said fra Dansk-somalisk Venskabsforening, Ali fra 
Somalisk Fællesråd, Ulla Samvirkesekretær, Abdinasir fra Advokater i vest, Mohamed fra 
Godob Forening, Pia fra Gellerupsekretariatet for den fysiske helhedsplan, Torben fra Gellerup 
Fællesråd, Abdulmalik fra Somalisk Kultur og medieforening, Mogens fra Startvækst, Bent fra 
Hotspot, Jytte fra Sundhedshuset, Marie fra Magistraten for Børn og Unge, Jens fra 
Lokalpolitiet, Theo fra Brabrand Boligforening, Jens fra Beboerrådgivningen, Solveig fra 
Toveshøj, Malene beboer, Arngeir og Ellen fra Dan mission, Patice fra tyrkisk kulturforening, 
Abdullahi beboer, Vibeke fra Aktiv somalisk Kvindeforening, Marianne fra jobcenteret, Anne 
K., Trille fra Cirkus Tværs, Gladys fra Filmprojekt Gellerup, Erik fra Gellerupsekretariatet, 
Henriette Idræts- og foreningskonsulent, Erik fra Beach Sport i DGI, Ahmed fra lektieklubben 
Bentesvej, Helle Samvirkesekretær, Ahmad fra Al Nour Ungdomsforening, Hans Henrik fra 
Globus1, Esben fra Tousgaardsladen, Maria Arianfar, Birger og Søren praktikant fra 
Gellerup.nu, Elsebeth fra Gellerupparkens afdelingsbestyrelse, Vibeke Beboersekretær, Pia fra 
den sociale indsats i Brabrand Boligforening, Rune fra Brabrand Boligforening, Safa fra Den 
aktive Kvindeforening, Per fra Gellerupsekretariatet, Maysaa Ildsjæl, Hüseyin Arac fra 
Folkeinformation, Wissal fra Nicheforeningen, Verner fra Livsværkstederne, Saoussanne fra 
Jafra Danserne, Abdi Isse fra Foreningen for demokrati og fred i Somalia, Per fra 
Foreningernes Hus, Sema fra Brabrand Kvindeforening, Abdallah fra foreningen Rent Ansvar, 
Ilham og Anett fra Familienetværk, Jacob Bundsgaard, Rabih m.fl. 
 
 Velkomst ved ordstyrer Ilham Mohamed 
 

• Kort navnerunde 
 
• Samvirkets Tryghedsbarometer – status og dialog med lokalpolitiet 
Politiets arbejde har været påvirket af efterdønninger af skudepisode ved Bazaren. Man 
har prøvet at mægle mellem de to familier, men det er endt med at 3 fra hver side måtte i 
fængsel. 
Nu arbejdes der med en færdselsindsats, som gør, at der er færre knallerter end tidligere. 
Politiet har desuden fokus på narkoefterforskning.  
Søften boldklub skal spille returkamp mod ACFC og er nervøse ved at skulle ud i området 
med deres biler. Her samarbejder politiet med Afif om at ændre fordommene om området 
og skabe tryghed.  
To journalister fra TV2 Østjylland er nu blevet sigtet for medvirken til overtrædelse af 
færdselsloven. Der bliver et retsmøde om et par uger. 
 
• Helhedsplanerne her og nu: 
• Tryghedsgarantien v. Rune Utoft 

192 boliger i 3 blokke på Bentesvej er nu sagt op for at give plads til 500 kommunale 
arbejdspladser og 500 andre arbejdspladser samt plads til veje. Beboerne skal flytte 
senest 1. juni 2014. 50 har allerede indsendt en ønskeliste over, hvor de ønsker at 
flytte hen. Man kan komme med ønsker frem til d. 17. juni i år. Ifølge loven har man 
krav på én mulighed for genhusning i lignende bolig, men beboerne her har flere 
valgmuligheder, både i lokalområdet, men også andre steder i Aarhus. Siger beboerne 
deres lejlighed op nu, hæfter de ikke for 3 mdr.s husleje som normalt. Vil man vide 
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mere, kan man henvende sig på Bentesvej 29 st. th. hver mandag kl. 12-16, onsdag 
kl. 15-19 og torsdag kl. 15-19, hvor der sidder personale, der kan informere 
yderligere. Abdullahi anbefaler, at boligforeningen afliver myten om kontant refusion 
for forbedringer, som man har foretaget i sin lejlighed. 

• Status på den fysiske helhedsplan v. Per Frølund 
Pers oplæg om, hvor det er planlagt, at vejene skal gå, må udsættes til næste gang 
pga. manglende tid i dag. Lokalplanen for vejene kommer i høring i løbet af 
sommeren.  
Lige nu foregår der en inddragelsesproces om 2 beboerhuse og de grønne områder for 
at finde ud af, hvad der er opbakning til og få undersøgt, hvad der er økonomisk 
muligt. Per garanterer, at der fremover bliver lige så gode fodboldfaciliteter som nu. 
Nedrivningerne og byggeriet VIL give massivt larm. Per: Vi ved, at der her bor folk, 
som er mere sårbare overfor larm end de fleste, og vi vil lære af erfaringerne med 
nedrivningen af Nordgårdskolen både tryghedsmæssigt og med hensyn til støj. Vi 
tager al det hensyn, vi kan. 

• Status på den sociale helhedsplan v. Pia Bach-Vedel 
Da Henning ikke kan være her, læser Pia op af hans status for den boligsociale 
helhedsplan. De sidste to måneder er gået med at kvalificere og nuancere planen. Der 
er to temaer: 1) Børn, unge og forældre, 2) Medborgerskab og demokrati. I forhold til 
prækvalifikationen (som er blevet præsenteret på tidligere samvirkemøder) er der nu 
kommet et øget fokus på uddannelse og beskæftigelse, og kommunikationsdelen er 
også blevet udvidet. Der er endnu mange løse ender, fordi de mange aftaler med 
kommunen ikke er forhandlet helt på plads endnu. Derfor var vi nødt til at aflyse den 
planlagte beboerhøring. Vi satser på at kunne flytte beboerhøringen til august. Den 
endelige sociale helhedsplan forventes at blive godkendt i Landsbyggefonden i oktober 
og starte i januar 2014. 

 
• Gellerup Stemmer 
• Helle Hansen fremlagde programmet for Grundlovsdag. 
• Gruppearbejde om spørgsmål til politikere på grundlovsdag og ved vores kommende 

valgmøder. 
• Nedsættelse af arbejdsgruppe for højere stemmeprocent:  

Ali Nur, Birger, Maysaa og Abdullahi vil gerne være med i en arbejdsgruppe om at 
højne stemmeprocenten ved kommunevalget i november. 
 

• Borgmester Jacob Bundsgaard fortæller om sine oplevelser i Gellerup 
Jacob Bundsgaard valgte at flytte sit kontor tre uger til Gellerup for at komme tættere 
på et lokalområde, som fylder meget i århusianernes bevidsthed. Tør vi tage skridtet 
tættere på hinanden, forstår vi hinanden bedre og træffer bedre beslutninger. 
Awil: Hvad er planen for at styrke unges uddannelse? Jacob: Vi er i gang med at skabe 
500 fritidsjobs i Århus og uddanne en lang række mentorer for uddannelse. Vi har 
sikret, at der fremover skal være lærlingepladser og praktikpladser til alle. Får man 
ikke en ungdomsuddannelse, får man svært ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet 
og dermed skabe sig det liv, man ønsker. 
Anett: Hvad vil I gøre for problematikken omkring busbørn? Jacob: Vi ved at 
busningen stiller store krav til kammerater, forældre og børnene selv, men indtil nu er 
vurderingen, at det skaber flere muligheder for børnene trods problemerne. Indtil 
helhedsplanen skaber forandringer, må vi bruge en anden løsning end at samle mange 
børn med store udfordringer på et sted. 
Wissal: Hvordan støtter I aktive frivilliges arbejde i området? Jacob: Jeres frivillige 
arbejde med at skabe aktiviteter for børn og unge, giver børn viden og kompetencer 
med at indgå i fællesskaber. Der er sat mål for hele Århus om, at 20 % af borgerne 
skal yde frivilligt arbejde. Vi vil skabe gode rammer for det både gennem faciliteter og 
støtte til at komme i gang. Vi ved også, at frivillige drives af et klap på skulderen og 
anerkendelse. 
Abdinasir: Gøres der noget for lektiehjælp til unge? Jacob: Der er lektiehjælp på de 
fleste gymnasier og tilknyttede mentorer, som de unge kan gøre brug af. 
Maria Arianfar: Ændringen af trafikken i helhedsplanen bliver et problem for de ældre, 
og her er ingen til stede fra magistraten for sundhed og omsorg. Hvis jeg var dem, 
ville jeg lære noget af dig og flytte kontoret herud. Vil du ikke være sød at sige det 
videre? Jacob: Jeg vil til enhver tid anbefale at komme herud. På ældreområdet tager 
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magistratens medarbejdere bl.a. ud og arbejder i hjemmeplejen og kommer således 
tæt på borgerne. Men jeg skal nok tage opfordringen med. 
Esben: Hvordan kan kommunale arbejdspladser udvikle området? Jacob: Den fysiske 
nærhed i sig selv er en fordel. 
Jacob Bundsgaard sluttede af med at takke for den gode modtagelse i 
Gellerup/Toveshøj: Jeg kan ikke forestille mig, at man ville blive taget bedre imod i 
noget andet sted i Århus. Vi skal værne om denne landsbykvalitet, mens vi udvikler på 
andre ting i området. 

 
• Procedure for valg til Samvirkets styregruppe 

Idet der ikke lå kopierede udkast på bordene for deltagerne at gennemlæse, og der 
ikke var tid til at gennemgå udkastet på projektoren, blev det afgjort, at udkastet 
sendes ud sammen med referatet, og at debatten om en valgprocedure tages grundigt 
på det næste møde. 
 

• Aktuelle aktiviteter 
• Dimissionsfest torsdag d. 27. juni. Tilmelding hos Ahmad El Ahmad. Ahmad opfordrer 

til at formidle det videre i foreningerne. 
• Åbning af somalisk stue på museet. Anett spørger til hvem der vil være med til at 

indrette en arabisk stue efter Ramadanen. 
• D. 24. juni genåbner Gellerupscenen ved et festligt arrangement og får 

navneforandring til ”A-Toget”, som alle kan leje eller låne ved at kontakte Pia Katballe.  
• Alle børn i Gellerup/Toveshøj kan melde sig til de traditionelle sommeraktiviteter i Sol 

og sommerkataloget. Det kan bl.a. findes på www.gellerup.nu, fortæller Anders. 
 

• Forældreinddragelse i Ramallah v. Rabih Azad-Ahmad 
En delegation fra Aarhus har besøgt Ramallah, og Rabih fortalte, at trods nogle af de 
samme udfordringer som i Gellerup med krigstraumatiserede, er de i Ramallah meget 
bedre til at få mange forældre og børn til at deltage i aktiviteter. De har også meget 
højere procenter af unge, der tager en lang uddannelse, end vi har i Gellerup. Rabih 
opfordrer til, at vi alle overvejer, hvad vi kan gøre for at skabe aktiviteter, der 
involverer hele familien og inddrager forældrene i børnenes aktiviteter, fordi det også 
er rigtig spændende for dem selv at deltage. Sådan vil vi kunne få et større 
forældreengagement. 
 

• Eventuelt 
Wissal: 8. juni er der familiecykeldag. 
Erik fra DGI Beach Sport: I sommer er der mulighed for at spille håndbold og 
strandvolley ved Globus1. 
 
 

 
Referat – Ulla Bording Jørgensen 



Udkast til valgprocedure ved valg af medlemmer til Samvirkets styregruppe på årsmøderne. 

Baggrund: Samvirkets styregruppe består af 11 medlemmer: 2 kommunalt udpegede repræsentanter,  

BB´s boligsociale leder, 1 udpeget af afd. 4, 1 udpeget af afd. 5, samt 6 medlemmer valget på Samvirkets 

Årsmøde 

Valgprocedure for valg af seks styregruppemedlemmer ved Samvirkets Årsmøde 

§1 Stemmeberettigede   

• Alle årsmødets mødedeltagere over 16 år er berettiget til at stemme 

• Der uddeles stemmebevis til mødedeltagerne ved indskrivning til mødet.  

• Stemmebeviset afleveres, hvis mødedeltageren forlader mødet før valget. 

• Det uddeles stemmebevis indtil punktet " Valg" på dagsordnen påbegyndes. 

§ 2 Stemmeudvalg 

• Før valget udpeges et stemmeudvalg på 4-6 personer efter forslag fra styregruppen. Der kan eventuelt 

udpeges et antal observatører, som kan overvåge stemmeoptællingen. 

§ 3 Kandidater 

• Opstilling af kandidater sker ved opråb af navne på personer, som positivt tilkendegiver, at de stiller op. 

• Det er muligt at stille op som kandidat ved skriftligt tilsagn, hvis man er forhindret i at deltage i mødet. 

§ 4 Antal kandiater 

• I tilfælde af, at der opstilles seks kandidater er der tale om fredsvalg, og punktet" Valg" er afsluttet. 

• I tilfælde af at der er færre end seks kandidater kan forsamlingen tilkendegive, at styregruppen gives mandat 

til at supplere sig selv. 

§ 5 Stemmeseddel 

• Hvis der opstilles flere end seks kandidater fremstilles en stemmeseddel med kandidaternes navne.  

• Stemmesedlen kopieres i passende antal. 

 (Imens trykningen af stemmesedler foregår, præsenterer kandidaterne sig for forsamlingen). 

§ 6 Valg 

• Stemmeudvalget sørger for, at mødedeltagernes stemmebevis byttes  til en stemmeseddel. 

• For at stemmesedlen er gyldig, skal der sættes kryds ved mindst 1 eller højst 6 kandidater. Sættes mere end 

seks kryds er stemmesedlen ugyldig. 

• Valgt er de seks kandidater, der får flest stemmer. Efterfølgende kandidater er suppleanter i rækkefølge 

efter stemmetal. 

• Mødets dirigent offentliggør valgresultatet, når det foreligger. 

 

udkast pr. 17.5.13  

Samvirkets styregruppe 

 

 



Udkast stemmeseddel ved Samvirkets Årsmøde: 

Korrekt udfyldt: 

 

Nr. 

 

NAVN - kandidat 

Mindst 1 kryds 

– højst 6 kryds 

1.  Ahmed Ali X 

2.  Hans Hansen  

3.  Mustafa Hassan X 

4.  Marie Jensen  

5.  Ole Olsen X 

6.  Fatima Ahmed X 

7.  Jens Nielsen  

8.  Amira Mansour  

 

Forkert udfyldt:  

 

Nr. 

 

NAVN - kandidat 

Mindst 1 kryds 

– højst 6 kryds 

1.  Ahmed Ali  

2.  Hans Hansen  

3.  Mustafa Hassan  

4.  Marie Jensen X X X X X X 

5.  Ole Olsen  

6.  Fatima Ahmed  

7.  Jens Nielsen  

8.  Amira Mansour  
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