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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 - Samvirkets Kvartalsmøde - tirsdag d. 29. marts kl. 16.30 - 19.00  

i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A. 

 

Efter en præsentationsrunde bød Anders Glahn på vegne af Samvirkets styregruppemedlemmer 

alle ca. 55 fremmødte velkommen, og fortalte at styregruppen vil gøre alle opmærksomme på et 

væld af ændringer, der kan have en påvirkning i vores dagligdag. Efterfulgt af overvældende 

march med trommer fra Ramallah Spejderne.  

 

  

  

Dagens program: 

 

- Velkommen V/ Anders Glahn 

- Tryghedsbarometer V/ Jens Espersen 

- Ny lov om kontanthjælp loft og ændringer i Folkeinformation, Livsværkestederne, Kontaktsted 

og Unge4unge.  

- Stil gerne spørgsmål og del din viden 

- Strække ben pause og en sang 

- Gellerupparken er en byggeplads, hvad gør vi for at bevare tryghed og trivsel? V/ Gitte Vesti 

og Kim Skjelmose 

- Den kommende boligsociale helhedsplan v/ Henning Winther 

- Instant City, går du med en iværksætter i maven? V/ Rasmus og Alexander 

- Beboerhuset og andre nye ”huse” v/ Kristian Bjerring Lauritsen 

- Stil gerne spørgsmål og del din viden 

- Fællesskaber i Gellerup/Toveshøj – en lille film 

- Det sker i Gellerup og kommende aktiviteter  

- Fællesspisning kl. 19.00 for tilmeldte. 

- Tak for i aften 
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- Samvirkets Tryghedsbarometer – status og dialog med lokalpolitiet. 

Jens Espersen fortalte at banden Black Army, som vi kender fra Odense, er nu også i Gellerup og  

rekrutterer dem der helt unge til at sælge hash for sig. Efter mistanker har politiet skred ind 

forleden dag i en lejlighed på gudrunsvej og anholdt to unge under 18 år, som havde salgsposer 

med hash, og det blev klarlagt, at de solgte for Black Army.Jens. I samarbejde med Social 

Centervest har vi indkaldt nogle forældre til bekymringssamtaler hos lokalpoliti.  

Bekymrede fremmødte spurgte om, hvordan forældre kan holde deres børn og unge væk fra 

banden. 

Walid: hvad kan foreninger, frivillige og beboer gøre? Og fortalte at han mødte nogle af de unge. 

De har brug for et sted at være. Det eneste jeg kan gøre, siger Walid, at videresende dem til 

foreningskonsulent i kommunen, netværkskoordinator i det boligsociale sekretariatet eller til KLG. 

Hvem kan ellers hjælper de unge?  

Jens Espensen: vi kan håndtere det, men I kan gøre det på to måder: Dels ved at give politiet et tip, 

hvis I ser noget. Det er meget hjælp, at beboer melder det til politiet og man kan gøre det anonyme, 

og dels ved at børn og unge skal have nogle gode fritidsinteresser, og nogle voksne, der bakker 

dem op. På den måde bliver børnene og de unge stærkere og kan holde sig væk fra banderelaterede 

aktiviteter.  

Hanaan: opleve nogle gang voksne, der tilbyder børn slik på vej hjem fra Sødalsskolen. Kunne det 

være en af banden der lokke børnene med slik? 

Jens Espersen: det tager vi alvorligt. Lige nu kan jeg ikke sige om det er børnelokker eller en fra 

banden.  

Maysa: hvad med de tvivlende forældre, der ikke kender til systemet og giver børnene deres vilje, 

fordi de er bange for, at børnene bliver tvang fjernet, hvis de overvåger dem. 

Abdinasir spurgte om hvordan Black Army rekrutterer hash-sælgere, og hvordan man kan kende 

banden.  

Jens Espensen svarede, at de rekrutterer, enten ved at lokke med gode penge for at sælge hash - 

eller som er værre - ved at love dem tærsk. Kendetegnet for Banden er sorte jakker med to 

krydslagte Kalashnikov-rifler på ryggen. Der står enten Black Army eller Black Soldier - 

sidstnævnte er aspiranter til Black Army. Jens Espersen afsluttede med at opfordre alle til at give 

Politiet et tip, hvis de ser noget mistænkeligt. 

Ahmed Elmi: mangler handicappede parkeringspladser ved Bazar Vest – svar: at man skal søge 

kommunen/ Miljø & Teknik afdeling om det. 

- Ny lov om kontanthjælp loft og ændringer i Folkeinformation, Livsværkestederne, 

Kontaktsted og Unge4unge.  

Henning Winther fortalte om, at det er kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, som bliver 

ramt af det nye lov om kontanthjælp loftet og den rammer specielt enlige med flere børn og 

samlevende på kontanthjælp. Der er ikke nedsættelse af kontanthjælp, men er en nedsættelse af 

boligstøtte/huslejehjælp. Den nye lov gælder allerede fra 1. april 2016, men har økonomisk 

virkning fra 1. oktober 2016 og kun hvis man er varslet tre mdr. i forvejen. 

225-timers reglen 
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Handler om at kontanthjælps/ integrationsydelsesmodtagere skal arbejde mindst 225 timers lønnet 

erhvervsarbejde om året ellers ryger de ned på den laveste sats af kontanthjælp/integrationsydelse 

og de har ret max. til fire ugers ferie, hvor der kan holdes max. to sammenhængende uger. 

 

Thomas: leder af kontaktstedet som under Aarhus gadeplan og den opsøgende indsats. Det for at 

gøre det lettere for vores samarbejdspartner. Man kan ringe til vores øverste ledelse enten Kim 

eller Mikkel. Vi vil gerne gøre mere i kontaktstedet – hjælper med rådgivning og vejledning, 

derfor har vi snakket med Henning og var med til stormøder og høst-møder til det nye boligsociale 

helhedsplan. Vores ambitioner er at i stedet for at unge kommer og hænge ud, få de en vejledning 

om uddannelse og job.  

Christina fra Ungdomscenter: tideliger var HotSpot og Unge for Unge som er nu samlet under 

Ungdomscenter. Wamid er nu med i kontakt stedet og ikke mere ansat i Unge for Unge. Nu har vi 

ansat Sabrin for at lave fællesskaber for unge. 

  

Janni fra folkeinformation: vi hjælper og rådgiver borgere på vej for eks. med ID mv. Vi vil meget 

hurtigt udvikler alt digitalt, derfor vi er her for at hjælpe borgere med at de ikke miste deres sag. Vi 

er i gang med forskellige projekter som bydelsmødre osv. Noget som vi ikke hjælper mere med er 

at søge opholdstilladelse, men det henviser vi til værkestedet 

Verner fra Værkestedet: vi kan mærke at vi har mange henvendelser. Der er mange ansøgninger 

der skal udfyldes og vi hjælper med det men vi fortæller at det er deres ansvar at følge op på sagen. 

Værkestederne har søgt seks frivillige som er i slutning i deres uddannelser og 2 frivillige jurister 

som bærer dette arbejde. Det er borgerservice bestiller tid hos os og henviser borgere med 

oplysningerne til os, siger Verner.  

 

Chadi: Unge har brug for væresteder og det er efter kl. 9 når alt er lukket. kan man have udvidet 

åbningstid til kontaktstedet, som burde være åben 24 timer? 

Thomas: det går ikke, at unge er op og vågen til kl. 2 om natten. Det er mening at unge skal i 

uddannelse og job. Unge skal kunne står op tidligt og passer deres uddannelse eller job.  

 

Helle Hansen: mener, at når KLG er åben til helt unge drenge til kl. 8.45, så kan de lidt ældre unge 

være længere op til kl. 10 og nævner at Aarhus kan lære lidt af  Ishøj, hvor man har fundet en 

løsning. 

 

Janni: kom gerne til folkeinformation og fortælle os hvordan vi kan få fat i borgerne. 

 

- Gellerupparken er en byggeplads, hvad gør vi for at bevare tryghed og trivsel? V/ 

Gitte Vesti og Kim Skjelmose 

 

Gitte Visti fra borgermesterafdeling og er chef for attraktive bydel og Gellerup sekretariatet. To 

afdelinger som er slået sammen. Det der sker i Gellerup er stort og udfordre tålmodigheden.  

For at bevare trygheden sørger vi for at informere. Vi har to kommunikations medarbejdere, som 

reagere effektive via postkassen og digitale media.  

Vi har også informationshus i Instant One, hvor man kan klage. Hvis man er træt af noget.  

Kim opfordre folk til at søge ind til huset. Udfordringer kan kun blive stor, når nogen ikke 

respekterer afspærringer. Kom gerne og fortæller os hvis man komme i fare, hvis I oplever 

hærværk. Tager ansvar og melder det til os.  

 

Helle Hansen: stadigvæk problemer med lyset og der er altid mørkt nogle bestemte steder. Krydset 

ved Tinesvej er farligt, håber at I kigge på det og det er helt beskidt på trapperne bag om 

børnehaven på Gudrunsvej og børnetegningerne fjernet fra Nordgårdhallens facade, skal den rives 

ned? 

Kim: Helle og jeg har dagligt kontakt og jeg prøver at løse udfordringer. Mudder kan vi ikke 

fjerne, men vi prøver at formindsker det så godt som muligt. jeg oplever at mange har forståelser 

og kan se over udfordringer.  
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Problemet ved krydset ved Tinesvej kan løses med et lysekryds og håber, at det kommer inden 

sommerferie. 

Nordgårdhallen har vi ikke et tidshorisont på. Den ligger stadigvæk i kommunen.  

 

 

- Den kommende boligsociale helhedsplan v/ Henning Winther – boligsocial leder 

Henning Winther fortalt om processen af den kommende helhedsplan for 2018-22. der blev holdt 

to stormøder og ind imellem to høstmøder, hvor Beboer, frivillige og ansatte var med til at 

formulere og kvalificere forslag til den kommende Helhedsplan. Det resulterede ni forslag til de 

fire indsatsområder, der er i prækvalifikation i Landsbyggefunden, Et nyhedsbrev blev udsendt til 

alle husstande. De ni forslag er: 

 

1- Tryghed og trivsel 

  Foreningernes Hus 

  Sundhedshaverne 

 Demokratiforståelse 

 Bedre image for Gellerup 

 

2- Uddannelse og beskæftigelse 

 Øvebaner for unge ift. uddannelse 

 Væksthus for iværksætteri og beskæftigelse 

 Vejledningscenter for beboere 

 

3- Kriminalpræventive indsatser 

  Kontaktstedet 2.0 

4- Forebyggelse og forældreansvar 

 Forældrefokus 

 

  Nu skal der holdes møder med kommunale chefer og politisk styregruppemøde og der skal laves 

konkrete forhandlinger lokalt. Derefter skal ansøgningen sendes til prækvalifikation i september 

2016. den skrevne plan skal godkendes i boligforening, kommune og Landsbyggefond. 

Rammebeløb udmeldes fra Landsbyggefond og der regnes med at Helhedsplan godkendes medio 

2017. Den nye helhedsplan starter i januar 2018. 

Du kan følge med: 

• Boligsocialt nyhedsbrev - pija@bbbo.dk 

• Facebook - "Boligsocial gellerup" 

• Henning Winther blog på LinkedIn 

•Samvirkemøderne 

 

 

- Instant City, går du med en iværksætter i maven? V/ Rasmus og Alexander 

Var ikke til sted - Punktet flyttes til en anden gang. 

 

- Beboerhuset og andre nye ”huse” v/ Kristian Bjerring Lauritsen  

Kristian: Der blev holdt flere møder omkring Kultur og Sportskampus. Hvordan kan et kulturhus 

rumme biblioteket, kommunen, foreningsaktiviteter osv… der er tanker om at laver et familie-bad 

med privat operatør. Materialer om processen kan findes i E&P huset, hvor man kan komme og se 

planen, få informationer og bruge huset. Lige nu er det kun studerende der bruger E&P huset, men 

håber, at der er flere, der vil komme og bruge det med tiden. Processen om Kultur og 

Sportskampus har flere fase og forventes at arkitekt konkurrencen afsluttes til sommerferie. Vi skal 

op til 2019 for at vi kan have et privat-bad og det hus der skal erstatte Nordgaardhallen.  

 

- Fællesskaber i Gellerup/Toveshøj – en lille film 

I samvirket vil styregruppen synliggøre de fællesskaber, som findes i Gellerup & Toveshoj. 

Derfor præsentere vi den film om ACFC  

ACFC film.mp4 

 

- Det sker i Gellerup og kommende aktiviteter  

Heller Hasnen: har flere ting til at fortælle om til kommende aktiviteter: 

ACFC%20film.mp4
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1- To Seminarer afholdes den 2. og 19. maj kl. 16.30 i E&P huset: Flere 

bestyrelsesmedlemmer fra afdeling 4 var til et seminar som handler om Ladder puljen og 

hvad er DEAR projekt. Tænk globalt, når du laver lokalt projekter lyder det. Nu holder vi 

lokalt seminar for ideudvikling, så de frivillige får mulighed for at arbejde med og 

videreudvikle deres konkrete projektideer. For yderligere information kan du kontakte 

Samvirkets koordinator Wissal El-Arid på tlf.: 23 25 41 22 eller mail: wiel@bbbo.dk 

 

2- Oprydningsdag søndag den 17. april og vi mødes , så husk tilmelding, hvis I vil være 

med senest den 1. april  

 

3- Gellerup museums fødselsdag  

 

Heidi: Hvordan kan kommunen, foreninger og civilsamfundet sammen understøtte og udvikle 

fællesskaber i Gellerup og Toveshoj er spørgsmålet for dialog mødet i Globus1 den 26.april kl 

17- 19 med rådmændene Rabih Azad Ahmad og Thomas Medom.  

Der er lavet et nyt brochure om Gellerup kulturmidler.  

 

Peter Greve: fra Kræftens Bekæmpelse skal holde oplæg til bydelsmødre ny hold og vi fortsætter 

vores info-aktiviteter for etniske grupper. Vi er stadig i Bazar Vest på tirsdage kl 12-13:30 med 

information om vores tilbud og symptomer på kræft. Vi vil specielt gerne have kontakt til arabiske 

grupper. I denne uge sender TV Århus nyhed fra Kræftens Bekæmpelses Temadag omkring 

interkulturel kommunikation. 

 

Per Thomsen: Multikulturel festival søndag den 10. april vi samler penge til velgørenheds formål, 

og denne gang samler vi til Foreningernes Hus. 

 

Næste kvartalsmøde er tirsdag den 31. maj. 

 

Kl. 19.00 afslutede med fællesspisning for tilmeldte.  

 

mailto:wiel@bbbo.dk

