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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 - Kvartalsmødet i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 
Tirsdag den 29. maj 2012 kl. 16.30-19.00 i Foreningernes Hus 
  
Kvartalsmødets dagsorden:  
 
Anders bød velkommen og iværksatte en hurtig navnerunde: Keld, Helle, Troels, Flemming, Pia, 
Ulla, Annika, Lotte, Anne, Lone, Niels, Karin, Carl, Anne, Helle, Marianne, Pia, Senay, Solvejg, 
Maria, Hans, Louise, Anne, Birgit, Saousanne, Jayne, Marlene, Jens, Ahmad, Elin, Suleiman, 
Walid, Allan, Theo, Birger, Abdisalam, Ahmed, Mohamed, Birgit, Hanne, Susanne, Anett, Fahiyo, 
Rune, Verner, Pia, Vibeke, Per, Maysaa, Serpil, Mulki, Awril og Malik 

 
1. De to helhedsplaner – den fysisk og den boligsociale 

- status på hvordan planerne ser ud i dag, hvor langt er vi nået? 
 

• Den fysiske plan v/ Keld Albrectsen, næstformand i Brabrand Boligforening 
Keld fortalte, at vejenes placering snart er på plads. Derefter kender vi det præcise forløb af 
projektet. Derefter skal der laves en lokalplan – kan tage fra 3-12 måneder – og når den 
foreligger, så er vi klar til at gå i gang.  
Der skal bl.a. bygges en kommunale bygning med plads til 1000 arbejdspladser, i stueetagen 
bliver en slags åbent torv med offentlig adgang med mulighed for at etablere små cafeer mv. Og 
der kan måske også ligge uddannelsesinstitutioner i bygningen. 
Formentligt går kommunen hurtigt i gang med sit byggeri – der er allerede planer for en 
arkitektkonkurrence – så snart byggefelterne er klar med lokalplanen. 
Vedr. effektmålene i helhedsplanen – fx sundstilstanden, kriminalitet og uddannelsesniveau skal vi 
snart i gang med at måle på de områder. Især interessant på sundhedsområdet, hvor Gellerup er 
langt bagefter – livet er næsten 10 år kortere.  
Letbanen – BB presser på for at få lavet banen, som viser sig vil have en rigtig god økonomi. Et 
godt argument for, at letbanen til Gellerup bliver næste etape. Den vil dog først blive bygget som 
en busbane, som enten gå øst eller vest om City Vest – ikke afgjort endnu - afhængigt om bl.a. 
Nordgårdhallen rives ned. 
Ungdomscampus – undervisningsministeriet kommer på besøg i juni for at snakke om at lave en 
uddannelse, som skal fastholde de unge. Det skal være en ny fleksibel uddannelse (som der er 
ved at blive lavet politisk lige nu). Målsætningen på 95 % er der et stykke vej til, vi er på godt 60 
%. 
Der skal laves en ny kvote til ungdomsboliger i helhedsplanen – det forventes at den bliver aftalt 
på det politiske styregruppemøde til oktober. 
Forventer også, at højskolen kommer i gang – er i gang med fundraising – og samarbejder med 
Teknisk Skole, Købmandsskolen og Sosu-skolen. 
Toveshøj får plejeboliger og håber også på ældreboliger, og der kommer et lokalcenter og et 
sundhedscenter.  
Og mht. til Community-centret og biblioteket, så er der også et tæt samarbejde mellem 
kommunen og boligforeningen omkring det kommende beboerhus i Gellerup. 
Og så arbejdes det på at etablere en øvre bjælke over den boligsociale indsats i boligforeningens 
regi, således, at der også kommer en kommunal social helhedsplan ud over boligforeningens. 
Endelig ser det også ud til, at der er fundet en løsning for, hvordan der kan bygges en moske i 
området. Hvis foreningerne ønsker det. 
Spørgsmål:  
Ungdomscampus – hvad med Sosu-skolen framelding? 
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Keld: Ved ikke, hvad skolen så vil – tror måske, at det er et prestigespørgsmål. Tror måske, at det 
er en fordel med den nye løsning med at have flere elementer fra forskellige uddannelser – når 
de alle er repræsenteret, så giver det bedre mulighed for fleksibel uddannelser. 
Er moskeen finansieret? 
Keld: Det er foreningernes selv, der skal betale både for jord og for bygning. Det er umiddelbart, 
hvad jeg kan sige nu. 
Cirkus Tværs – hvor skal det hen, hvis Nordgårdhallen rives ned? 
Keld: Jeg tror, at Nordgårdhallen forsvinder – og der skal findes et løsning for Cirkus Tværs, men 
det er kommunens bord.  
 

• Den nye boligsociale helhedsplan 2013-17 v/ Troels Bo Knudsen, BB´s foreningsbestyrelse 
Den boligsociale helhedsplan er boligforeningens måde at være med til at løse opgaverne i 
området, så godt som den kan. Pt. er vi i gang med at skrive en nu ansøgning, som skal arbejde 
videre fra den igangværende, som indeholder Samvirket, Fritidspatruljen og Foreningernes Hus. 
Den igangværende plan er blevet indhentet af de forandringer, som er i gang i forbindelse med 
den fysiske helhedsplan. Så derfor er vi ved at skrive en ny ansøgning, så vi får fælles retning på 
indsatserne. 
Landsbyggefonden (LBF) har stille krav om, at vi tager udgangspunkt i få projekttemaer. 
Og BB har valgt, at indsatserne skal være Børn, Unge og Familier og Beboernetværk og 
demokrati. 
 
Se Troels powerpoint – vedhæftet. 
 
Spørgsmål: 
Vedrørende den kommende nye boligsociale leder? 
Troels: Denne vil få ansvaret for hele indsatsen – og for at det sker et samarbejde med alle andre 
aktører, som også er foreningerne i området. 
 

2. Snak rundt ved bordene om de to oplæg – 20-25 minutters samtale om de to oplæg i 
mindre grupper; input, kritik, forslag, kommentarer mv. 
Opsamling i plenum på, hvad der er af kommentarer fra de enkelte borde. 

 
Se vedhæftede opsamling på skriftligt input fra grupperne: 
 
Supplerende mundtlige tilbagemeldinger; 
Ullas gruppe: Borgerinddragelse er vigtig. Det skal være sådan, at alle kan forstå, hvad der 
foregår og være orienteret. 
Opfordring til at bruge lokal arbejdskraft til diverse job, som opstår – og arbejde på at give folk 
kompetencer til at bestride arbejdet inden. 
 
Lones gruppe: Det er positivt med en samling af flere ting – det giver synergi.  
De fysiske rammer er vigtige. Positivt med plejeboliger i området, men hvad med en stor 
børneby? Og kirken, skal den ende med at ligge helt alene, når KA-centret rives ned? 
Godt at der er fokus på børn og unge, men husk nu også de ældre. 
Effektmålene må starte borgerinddragelsen. 
 
Marias gruppe: Få flere etnisk inddraget – også ved at tænke dem ind i ansættelser.  
Sundhedsmad – lev sund. Vigtigt med mere uddannelse. 
Etabler et væksthus med mulighed for rådgivning. 
Saousanne: Arabisk Dansk Kulturhus mangler omklædningsrum. Medejerskab, det får man ved at 
inddrage alle. Husene, der snakkes om – kan de bygges mellem blokkene? 
 
Theo gruppe: Infrastruktur – Letbanen vil skabe bedre kollektiv forbindelse. Men der mangler 
fortsat posthus, bank. Og der er mange cafeer, som ikke kører så godt i dag – så hvorfor skal der 
laves flere cafeer? 
Der er brug for et ungdomshus, et træningscenter og foreningshjælp med drift og oplæring i at 
drive forening. 
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Susannes gruppe: Vedrørende beboernetværk og demokrati. Samvirket skal styrkes – og vi skal 
fastholde netværkskoordinatoren. Skal bygge videre på det der er godt.  
Foreningernes fremtid skal styrkes og sikres. Beboerhuset skal vægtes rigtigt meget med alle 
former, der styrker kommunikationen på kryds og på tværs. Forslag om at skabe en international 
fodboldklub. Samvirket skal være et sted, man kan komme med alle sine ideer og input. 
 
Mulki: Spørgsmål vedrørende Foreningernes Hus – hvorfor kan der ikke søges igen. Mener, at 
man også skal spørge os, vi har haft huset i 1½ år, hvor vi har kunnet mødes og snakke 
sammen.   
Malik: Husrådet har bedt om, at der søges igen, men der er blevet sagt nej. Men vi (husrådet) vil 
gerne have, at vi søger alligevel.  
 
Keld: Tovshøjskolen - skal efter ferien huse et pilotprojekt, som udover den almindelige 
skolegang og tilbyder en hel ny tværfaglige uddannelse, som skal fastholde de unge i uddannelse 
og opfylde 95%-kravet. 
 
Anders takkede for runden – og de mange gode input, som nu tages med i de rigtige fora – og 
tages ad notam. 

  
3. Samvirkets Tryghedsbarometer – ved Jens Esbensen, leder af Lokalpolitiet 

 
Jens lagde ud med at fortælle, at han var rigtig glad for at se, at rigtig mange beboere er til stede 
til møde. Vil gerne høre, hvad de har at sige. 
Han fortalte, at politiet lige har haft en travl pinse, men at han ikke kan gå i yderligere detaljer 
omkring det. 
I stedet fortalte han om noget, som der ofte lyder meget kritik af – og der er trafik og færdsel i 
området. Her har lokalpolitiet været heldig for nylig at få hjælp af Østjyllands Politis 
Færdelsafdeling, som holder til i Randers. En aften i april mødte afdelingen op med syv 
videovogne og nogle store maskiner med gode chauffører, som blev parret med en lokalbetjent.  
I tidsrummet fra 15.30-22.30 blev der uddelt 11 hastighedsbøder, seks blev nappet uden 
kørekort, der blev fundet nogen, som kørte hash- og spirituspåvirket – og der var også nogen, 
som kørte i frakendelsestiden – og så blev 10 taget i at køre over for rødt, mens 12 talte i mobil.  
I alt blev der uddelt mange bøder, og der var også nogen, som måtte en tur omkring fængslet.  
Kommentar: Når helhedsplanen betyder flere veje i området, hvor vi i forvejen skal springe for 
livet – bliver det så ikke et problem? 
Keld: Der vil blive taget højde for at dæmpning af hastigheden i forbindelse med den kommende 
trafikplanlægning. 
Jens fortalte om en anden indsats den 8. maj, hvor der var besøg af cykelpolitiet. Her blev mange 
ting noteret, og der blev konfiskeret otte knallerter. Og dagen efter kunne vi gå rundt og hente 
flere knallerter i diverse kælderrum. 
For nylig skete desuden en ulykke, hvor to unge kørte sammen – og en ung endte på intensiv 
(mens de pårørende forsøgte at skjule sporerne). 
Østjyllands Politi har fået syv millioner kroner til udsatte området – og der er nu lavet 
operationsplaner for den ekstra indsats, som betyder, at vi nu får to mand ekstra, og efter 
sommerferien yderligere fire mand, som skal være med til ekstraindsatsen i hele 2013. 
I november/december havde vi en indsats for at tale pænt til hinanden.  
Onsdag eftermiddag, hver der en skudepisode på Sigridsvej. Politiet ved, hvem der blev skudt 
efter, og hvem der skød. Der er en tale om en 35-årig og en yngre mand. Tror ikke, at det 
gentages. 
Spørgsmål: Som beboer oplever vi mere tryghed, men hvad siger tallene? 
Jens; Det ser bedre ud end sidste år. Men vi har stadig et problem med stilladserne, hvor 
blokkene bliver renoveret, der sker desværre indbrud. Juni er normalt en travl måned, men vi 
forventer, at juli bliver stille. 
Spørgsmål: Sker der ikke nogen alvorligere ting? 
Jens: Jeg har lidt en solstrålehistorie – det er normalt, at de hårde tvinger de unge til at lave 
noget skidt under tvang. Men i dag er der faldet dom over en ung, som har banket en anden ung 
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til at gøre noget dumt. Han har fået et års fængsel, fordi at nogen har stået frem og sagt, at han 
har gjort det.  
Forslag om, at politiet får politiscootere. Det ville Jens dog gerne have sig frabedt.  
Mulki: Jeg føler mig tryg. Men kan vi ikke få de unge aktiveret, så de kan bruge deres energi? 
Jens: Det er et problem, at de unge siger, at de keder sig. Den køber jeg ikke. Det er kun dumme 
mennesker, der keder sig. 
Malik: Er hash ikke ulovlig. Og jeg efterlyser hårdere regler for at have våben. 
Jens: Våben ser vi ikke ret mange af, men det er rigtigt, at det er alvorligt. Hash er vi også imod, 
men vi skal prioritere i vores arbejde. 
Per Frølund, Gellerupsekretariatet, kommenterede vedrørende vej-spørgsmålene, at der efter 
sommerferien vil være en plan klar for vejene, og at der vil blive holdt et vejmøde, hvor der er 
mulighed for at komme med spørgsmål – og her vil der også være en tidsplan for hele forløbet 
med nye veje. 
Walid efterlyste nogle kort over den kommende helhedsplan – meget gerne nogle modeller. 
 

4. Orientering til Samvirket – her har deltagerne i Samvirkets Kvartalsmøde mulighed for at 
give beskeder om aktiviteter, initiativer eller andre relevante oplysninger. 

 
Susanne fortalte, at der søndag den 3. juli vil blive holdt et ungemøde omkring helhedsplanen i 
Foreningernes Hus, hvor alle områdets unge opfordres til at deltage og komme med deres input. 
 
Carl reklamerede for Gellerup Fællesråds generalforsamling torsdag den 31. maj i Foreningernes 
Hus. 
 
Cirkus Tværs har den 21. juni besøg af ”Cirkus for Fred” som kommer fra Syrien. Nærmere 
oplysninger omkring tidspunkt udsendes senere. 
 
”SundhedCenter Aarhus” her fået nyt navn og hedder nu: ”Folkesundhed Aarhus”. 
 
”Jalla Jalla 5” finder sted på Aarhus Teater fredag den 8. juni kl. 18-23 – der er gratis adgang for 
alle. 
 
Grundloven fejres igen i Gellerup tirsdag den 5. juni – og Samvirket er igen med til at støtte 
arrangementet, som laves sammen med lokale foreninger og Nydansk Ungdomsråd. 
 
Ulla reklamerede for de spørgeskemaer, vedrørende evalueringen af Samvirkets Kvartalsmøde, 
som hun havde lagt rundt ved bordene, og opfordrede mødedeltagerne til at udfylde dem. 
 
Troels takkede for input til den kommende boligsociale helhedsplan – og slog fast, at 
Foreningernes Hus ikke skal lukkes, men forankres. 
 
Lone gjorde opmærksom på festugens store arrangement Gellerup ” Westside, upside, downside” 
med lokalt optog og indslag midt i festugen, hvor Højskolen og Cirkus Tværs er involveret. 
 
i Det første hold Bydelsmødre er ved at være klar – og de får der diplom inden sommerferien, og 
skal ud og virke som ambassadører, som kan hjælpe og vise andre den rette vej. 
 
Gellerup fejrer igen i år sine dimittender med et stort studentergilde i Foreningernes Hus torsdag 
den 28. juni kl. 18-23. 
 
…. 
 
Referent – Helle Hansen 
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Samvirkets Kvartalsmøde den 29. maj 2012 
 
Respons og input fra grupperne vedrørende helhedsplanerne – både den fysisk 
og den boligsociale 
 
Gr. 1 
Ifht. til beboernetværk, demokrati og inddragelse: 

• Samvirket er den naturlige eksisterende enhed, som kan inddrage beboere, 
foreninger, professionelle m. flere. Skal derfor styrkes i ny helhedsplan med en 
netværkskoordinator. Vi skal bygge videre på det eksisterende. 

• Foreningernes Hus fremtid skal sikres, så kan de bidrage mere til målsætningerne. 
• Beboerhus skal vægtes mest i ansøgning. 
• Styrkelse af alle former for kommunikation på kryds og tværs. 
• Vi skal videreudvikle det eksisterende, det som virker. 

 
Ifht. til børn, unge og familier 

• Vi skal etablere en international fodboldklub 
 
Gr. 2 
I forhold til den sociale helhedsplan: 
For få etniske medarbejdere til at indgå i beslutningerne. 
Der er behov for mere mangfoldig rekruttering rent organisatiorisk. 
Viden, viden, viden 
Sundhedsindsatser – forankring  
Mangfoldige indsatser – målrettet: 

• Etniske danskere – hvordan får vi rekrutteret en blandet skare? 
• Mens minoriteter med anden etnisk baggrund buses ud i byen! 

 
I forhold til den fysiske helhedsplan: 
Mangel på beboerinddragelse 
Mere uddannelser (kun 62% i en ungdomsuddannelse) 
Tilpasse systemet til området 
Bykunstprojekter – (forskønnelse af bygninger)  
Væksthus (som hjælper folk med at blive selvstændige) 
Sundhedscenter – oplysning, uddannelse 
 
Gr. 3 
I forhold til den sociale helhedsplan: 
Skabe jobs i foreningerne til varetagelse af det de har brug for fx administration 
Ungdomshuset – klublokaler = mere aktivitet mindre kriminalitet 
Træningscenter for kvinder 
Ansatte i beboerhuset til at hjælpe foreninger: Vedtægter, penge, drift etc. Oplæring i at 
drive en forening 
 
I forhold til den fysiske helhedsplan: 
Det bliver ikke brug for flere cafebygninger, det kører ikke for godt i dem, der er nu. 
Den kollektive trafik skal forbedres uanset letbane eller ej! Den kommer tidligst i 2020. 
Bliver der med letbanens spor tænkt på placering i forhold til cyklister. 
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Oprettelse af bank 
Oprettelse af postbutik inde i supermarked. 
 
Gr. 4 
Hus, hvor alle er velkommen uden at bestille tid. Lære andre kulturer at kende. 
Bygge mellem blokkene på Bentesvej, derved undgås nedrivninger af blokke og 
udsmidning af beboere. 
Medejerskab af beboerhuse. Medinddragelse af beboere. 
Kan vi få effektmålene skrevet op? 
 
Gr. 5 
Tag udgangspunkt i folks ønsker for jobs. 
Hvis de nye arbejdspladser ikke er for lokale, hjælper det ikke på arbejdsløsheden. 
Koordinator for alle projektet er uafhængig af interesser fx kommunal. 
Mad og drikke er basis for borgermøder/borgerinddragelse 
Omklædningssted til Arabisk Dansk Kulturhus, når de skal danse og til opbevaring. 
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