
 

 

Referat af Samvirkes kvartalsmøde  

Tirsdag den 3. marts 2009 
 

 

1. Velkomst og kort præsentationsrunde af alle – ordstyrer Troels 
 

Troels, Inge, Jes, Suleiman, Vagn, Hans Henrik, Lillian, Mohammed, Mette, Fatima, Ahmad, 
Lousie, Nariman, Soussane, Verner, Anett, Maryam, Lone, Susanne, Klaus, Tinna, Lars, Kjeld, 
Heidi, Anders, Mikkel (Gam3), Hans, Jesper, Abelone, Parvin, Hanne, Rune, Ingrid, Kim, 
Abendi, Fahr (Sundhedscenter) Ghassan, Marianne, imam Ghassan, Sami og Helle. 
 

2. Præsentation af ”Kvartalets forening/institution” - Aktiv Kvindeforening.  
 
Iman Yaccoub havde desværre måtte melde forfald pga. sygdom. 
I stedet fortalt Mikkels Selmar fra Gam3 om streetbasket-projektet, som igen i år kommer til 
Gellerup med sommeraktiviteter.  
Projektet startede i 2003 og besøger og Odense og København. 
Basket-træning hver tirsdag og torsdag fra kl. 17-18.30 foran KIG fra maj til august. 
Og dance engang om ugen i GLOBUS1. 
Basket er med fokus på bredden – og håbet er, at få de unge til at deltage i aktiviteten og 
måske også fortsætte med at dyrke sporten i en forening, når sommeren er ovre. 
Gam3 er afhængig af netværk til at rekruttere de unge fra 12 - 18 år. (Basen er i København) 
Medlemsgebyr på 50 kroner – symbolsk – en slags tilvænningskontingent. For det får den 
unge en basketball og en T-shirts. Normalt fortsætter en tredjedel med at spille basket i en 
forening. 
Mikkels kontaktadresse: Mikkel.selmar@gam3.dk 
 

3. Helhedsplanen for Gellerup - opdatering på den fysiske plan ved Keld Albrechtsen, 
næstformand i Brabrand Boligforening.  
Tidsplanen for indsatsen er ændret – hør hvordan planen lyder nu!  

 
Keld fortalte om dispositionsplanen – som betyder, at det er den overordnede plan for 
rammerne for udviklingen af Gellerup-området de kommende 10-20 år. 
De fire rådgiverforslag indeholder tilsammen alt det, som Brabrand Boligforening kan ønske 
sig. (Beskrivelser af forslagene kan ses på nettet www.brabrandbolig.dk) 
Håbet var at have haft planen klar i februar 2009, men de fire rådgiverforslag, som var meget 
ambitiøse, kræver længere tid til behandling. Så nu er fristen for en dispositionsplan – som er 
en plan for, hvornår vi skal disponere, hvad der skal ske… - skubbet frem til februar 2010. 
I princippet skal ideerne være på plads allerede før sommeren 2009, og målsætningerne skal 
godkendes ultimo marts 2009 (det handler om at måle udviklingen på kriminalitet, 
uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, levealder m.v.) 
Der foregår pt. en diskussion vedrørende sammensætningen af boliger. Der ønskes også 
andre ejerformer i området. Arkitektforslagene opererer med at tilføre området 1000-2000 
boliger ved nybyggeri. Det handler om ejer-, ungdoms-, andels- og ældreboliger. Og nogle vil 
også rive enkelte blokke ned. 
Hvis beboerne spørger - så fortæl: at beboerne har en TRYGHEDSGARANTI, der 
giver ret til, at beboerne i tilfælde af, at deres beboer skal indgå i et projekt til 
anden anvendelse, får anvist en anden bolig i Gellerup-området, hvis beboeren 
ønsker at blive boende.  
Der arbejdes på, at beboere, der skal flytte som følge af helhedsplanen, vil kunne modtage 
flyttehjælp, a la den hjælp familier i dag tilbydes ved flytning i forbindelse med børnenes 
skoleskift. 
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Status på helhedsplanen lige nu er, at det er ved at være sidste chance for at komme med 
forslag, som skal med, for det er lige nu, at tingene bliver besluttet og Gellerupparken og 
Toveshøj er for tiden i gang med at give deres bud på sammensætningen af 
dispositionsplanen. Der skal blandt andet snakkes om mulighederne for placering af moske, 
som kan forudses at være et ømtåligt spørgsmål. Det skal løses, men måske findes der flere 
alternative muligheder for placeringen af en moske. 
Når dispositionsplanen er vedtaget, så bliver den puttet ind i kommuneplanen som et 
kommuneplanstillæg – og så skal man i gang med at lave lokalplaner over de enkelte 
projekter. 
Der er ingen tvivl om, at der allerede er gået kommunevalg i helhedsplanen. Det forudser 
Keld kommer til at betyde, at området kommer under pres. 
Vigtigt i den proces at understrege over for beboerne, at de har en tryghedsgaranti, som er 
lovet af et samlet byråd og af Brabrand Boligforening. 

4. Den boligsociale helhedsplan. Status ved Helle Hansen, sekretariatet.  
    ”Mens vi venter” – kort rids over, hvad der rører sig i området.  

Helle oplyste, at der var indkaldt til møde hos Landsbyggefonden den 3. marts – men det er 
siden blevet udskudt til den 26. marts. Så der er desværre ikke nyt at melde i forhold til den 
boligsociale helhedsplan. Ved mødet hos LBF deltager Rune Utoft, BB, Jes Jørgensen, BU og 
Jens Møller, Det boligsociale Fællessekretariat. 

Helle kunne berette om et nyt initiativ i Gellerup. Det er beboercafeen Café Perlen, der åbner i 
Beboerhuset Yggdrasil. Café Perlen holder åbningsfest søndag den 8. marts kl. 14-16 og 
derefter vil cafeen holde åbent tirsdage kl. 12-15 (kun for kvinder) og torsdage kl. 13-16. 
Cafeen er for alle beboere og aktive i Gellerup og Toveshøj – og der vil også blive holdt 
forskellige arrangementer. Læs mere på hjemmesiden www.cafe-perlen.dk 

Og på Toveshøj åbner Cykelværkstedet, Janesvej 43 – endnu et beboerinitiativ. Her kan 
beboere komme og få hjælp med at lappe og ordne deres cykler. Værkstedet åbner første 
gang fredag den 6. marts – og vil derefter have åbent mandag, tirsdag og fredage kl. 17-19. 

5. ”Politiets Kvarter” – nyt punkt på dagsordenen – status på kriminaliteten i området. 

På opfordring fra Samvirkets styregruppe har Lokalpolitiet sagt ja til fremover ved hvert 
Samvirke Kvartalsmøde at komme med en lille politi-opdatering på vores område. 

Klaus lagde ud med at slå fast, at tal er taknemmelige – og afhængige af, hvorfra man ser. 
Politiet ved, hvad det får at vide – og har ikke uanede ressourcer til at vide alt.  
Hos politiet har man lavet en prioritering, der hedder: personfarlig vold, røverier og 
brandstiftelser. 
Lokalt i Gellerup og Toveshøj ligger vi lavt mht. til røverier. Pt. bliver der efterforsket 1 sag. 
Klaus understregede, at det ofte er unge gerningsmænd, der overfalder jævnaldrene – Klaus 
oplyser, at et røveri ikke behøver være omfattet af brug af våben, det er nok også at komme 
med trusler, for at forbrydelsen benævnes røveri.  
I Gellerup/Toveshøj har der i løbet af det seneste halve år været 16 røverier (184 i Århus). 
Voldssager er de sager, som skal færdigbehandles hurtigst muligt. 
I Gellerup/Toveshøj er der pt. 6 (måske 7) voldssager, som efterforskes efter den milde 
voldsparagraf § 244. Og ingen sager i kategorien hård vold § 245. 
”I mange af sagerne kender offer og gerningsmand hinanden – og ofte er flere sager om vold 
indeholdt i eksempelvis et enkelt slagsmål. I gennemsnit er der næsten altid løbende 6-12 
sager under behandling. Og tingene er ikke så galt, som pressen gør det til,” kommenterede 
Klaus. 
Mht. til indbrud, så der de pt. ikke prioriteret, men det er et ønske – og hvis der er indbrud i 
gang i en husstand, så møder politiet frem.  
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Forslag fra Hans Henrik om at se på hælerne – som tager imod de stjålne sager. 
Klaus fortalte, at pt. er der ”ro” til, at lokalpolitiet kan have mere fokus på indbrud i Århus 
Vest, hvor tallet er forholdsvis højt. Indbrud i alt 98 (villa 34, lejligheder 58 og værelser 6). 
Kommentar fra Verner: Det er overordnede nogle gode tal – kan de ikke komme frem i 
valgkampen? 
Iman Ghassan foreslår, at der laves noget skriftligt materiale om straffeloven på flere sprog til 
forældrene – og han vil gerne deltage i arbejdet. (Iman.edwan@gmail.com) 

Ca. kl. 17.30-17.45 ryge- og stræk ben-pause 

6. Respons på Årsmødets Brainstorm – fremstilling af Samvirkets arbejdsplan 2009 
Med udgangspunkt i alle inputtene fra Årsmødet tager vi hul på en debat om, hvad vi 
har – og hvad vi gerne vil have. 
Oplæg ved Inge Kjærgaard, Soc. Vest. Arbejde i plenum. 

Inge fortalte, at arbejdsgruppen har inddelt de mange stikord fra årsmøde i fem relevante 
punkter: 

• Foreningernes Hus og boligsociale helhedsplan og ”mens vi venter-initiativer” – 
punktet er gennemgået tidligere på Kvartalsmødets dagsorden.  

• Vedrørende Khat-misbrug – så foreslår styregruppen, at emnet Khat sættes på 
dagsordnen på Samvirkets Kvartalsmøde den 19. maj. 
Så alle får en grundig orientering om indsatsen på området. 

• Tradition – events v/ Anders 

• Kvinderne frem v/ Inge 

• Information - politik – mylder og mangler v/ Helle 

 

Tradition – events v/ Anders 

Hvordan når vi vores målgrupper? - er det overordnede spørgsmål – men først skal vi have 
overblik over, hvad der allerede er i gang! 
Anders lavede en runde, hvor alle tilstedeværende skulle være med til at lave et slags ”event 
årshjul” for alle de aktiviteter og initiativer, som allerede findes i vores område: 

Sportsskole (Sol og Sommer) – Åbent hus i GLOBUS1 - Fed Ferie (efterårs- og vinterferie) – 
Gam3, Street basket og dance, maj-august – MS-lejr i GLOBUS1 uge 30 – Sankt Hans – 
Sommersæson åbning og afslutning ved KiG – Grundlovsdag (tidligere arrangement) – 
Højskoleaktiviteter (i fbm. Ferieaktiviteter) – Blok Party Light og Mini Light Diskotek – Cirkus 
Gellatti – Smuk Dag – Tema-borgermøder, Folkeinformation – Sundhedshus, Åbent hus – 
Pigefestival, ultimo januar – Sommerbogen, Gellerup Bibliotek – Lektiehjælp, sommerkurser – 
Klassikerdag, Gellerup Bibliotek – Sommerhus-ferie, Beboerrådgivningen – Juletræsfest afd. 
4+5 – Fastelavn afd. 4+5 – Sommerfest 4+5 – Legedag for alle, Familie og Netværk – 
Campingtur for alle Familie og Netværk – Brabrand Boligforenings sommerudflugt for børn og 
for voksne – Fastelavns-, høst-, Eid- og julefest i Livværksstederne, for alle børn – Måneds 
Gæst i Livsværksstederne – Sommerlejr for børn 14 dag – Forældreinddragelse – 
infodage/opdragelseskurser, Vejledningscentret – Oprydningsdage – GLOBUS1 ombygning 
klar sommer (giver mulighed for op til 2000 gæster) - Sport Track-kruser –Nytårsfest, 
kurdisk/iransk – Grønlands Nationaldag 21.6. (tidligere aktivitet) – Yggdrasil, Pigeaktiviteter 
Kreativt Værksted – FOF Kulturmøder  
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Skræppebladet/aarhusvest.dk husk – opslag – mund-til-mund 

Husk: Livsværksstederne leverer mad ud af huset 

Forslag om julefrokost i Samvirket ☺ 

Anders konkluderede, at der allerede er tons af ting i gang i vores område – er der behov for 
mere, mangler der nogle tiltag? 

Helle mener en stor sommerfest, et fællesarrangement. 

Lars – fotokonkurrencer – som dokumentation for det som sker (a la ved børnekonferencen). 

Vagn – et dronningebesøg. 

Ahmed – jeg har en drøm om et stor event rettet mod byen, hvor vi invitere byen til 
GLOBUS1 og her viser vores kulturer frem på stande. Sælger mad mv. overskuddet skal 
foræres til ”Red Barnet” – og vise, at Gellerup bidraget til samfundet. 

Hanne – Vi cykler mod sult i Gellerup – 2.-3. weekend i september. FOF laver cykelgrupper. 

Marianne – har samme drøm som Ahmed.  

Arbejdsgruppe ”Drømmen” bestående af Marianne, Ahmed, Helle og Iman evt. i samarbejde 
med cykelgrupperne. 

• Kvinderne frem v/ Inge 

Inge lagde op til en rundspørge, hvor alle blev bedt om at byde ind med, hvad vi har for 
kvinderne. 

Globus1, pigerne i Sol og Sommer + nyt kvindenetværk – Somalisk Familiehøjskole – 
Kvindedag i Yggdrasil (tirsdag) – Pigeliv (beboerrådgivningen) – Åbent Hus i Sundhedshuset – 
IT-guide for kvinder – Arrangementer for kvinder – Familie Netværk, svømning tirsdag, dans 
onsdag – Livsværksstederne, mavedans for kvinder, kvindefest hvert kvartal i samarbejde 
med Parasollen – Aktiv Kvindeforening, folkedans i GLOBUS1 fredag kl. 17-19, to hold 10-14 
og 14-18 år – Café Perlen om tirsdagen – Kreativt Værksted i Yggdrasil – Gellerup Badet, 
kvindesvømning onsdag 15-18 og lørdag 15-18 – Hava-kursusforløb for kvinder (pt. i 
Herredsvang) – Somaliske kvinder på Tovshøjskolen i weekenderne – KiG´s motionsrum for 
kvinder i samarbejde med ACFC – Pigefodbold i GLOBUS1, IVF. 

Jesper oplyste, at Tovshøjskolen gerne lægger lokale til aktiviteter – ex. Skolekøkkenet. 

Arbejdsgruppe – Heidi, Parvin, Nariman, Susanne, Verner, Perlen (hvem?) og Helle 

• Information - politik – mylder og mangler v/ Helle 

På grund af det fremskredne tidspunkt blev punktet udskudt til næste møde! 

7. Opfølgning på nedsatte ad hoc-gruppe i Samvirket  
 

1. Opsynet ”Nabo – Nabo 
Tinna orienterede om, at Nabo til Nabo pt. ikke går på gaden, fordi det viste sig, at der ikke 
var nok frivillige løse fugle – men beredskabet findes rundt i kældrene og hos ACFC og 
Yggdrasil, hvis der opstår et behov. Det er holdt et møde med Natteravnene – det var 
konstruktivt – og arbejdsgruppen foreslår, at Nabo til Nabo indgår i et samarbejde med 
dem…. – arbejdsgruppen vender tilbage med nye tiltag på senere møder. 
 

2. ”Pædagogisk rådgivning”  
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Helle orienterede om, at der om ganske kort tid bliver sendt indbydelser ud til workshoppen 
”Jeg vil give mit barn en god opvækst ” lørdag den 28. april kl. 13-16 i Livsværksstederne. 

3. ”Små sikre succeser”  
Troels orienterede om, at arbejdsgruppen kun har fået holdt et møde, men der opfordres til, 
at alle husker at fortælle de gode historier om, hvad de går og laver… fortæl, fortæl, fortæl… 
Sig det til Skræppebladet eller Aarhusvest.dk – eller kontakt eventuelt Troels 
troels.bo@gmail.com eller Helle helhan@aarhus.dk 
 

8. Evt. 
 

Verner: 
Invitation til seminaret ”Vision for fremtidens frivillige indsats” – Hvordan åbner vi dialogen? 
Torsdag den 23. april kl. 13-17 i Gellerup Kirkes foredragssal.  
Tilmelding senest onsdag den 15. april via mail eller telefon 
Verne Krakov – post@livsvaerkstederneigellerup.dk / tlf. 86 25 95 99 
Mari S. Nielsen - mari@livsvaerkstederneigellerup.dk / 21 38 64 96 

Ahmed fortalte om, at Vejledningscentret netop har afholdt et opdragelseskursus i GLOBUS1, 
hvor der var 270 deltagere, som kunne vælge sig ind på 16 forskellige temaer og deltage i 
workshops. Han oplyste, at der kommer en anden del af kurset. 

Lone fortalte om, Bogstart – en stort anlagt bogkampagne, som forgår i 15 byer, hvor alle 
børn på ½ og 1 år modtager en pakke med 4 bøger/cd’er – som skal bruges til at læse og 
synge og sprogstimulere børnene. Når børnene bliver 1½ år får de en ny pakke – og når 
børnene bliver 3 år, får de besøg i deres institution, hvor der igen deles bøger ud. 
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