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Referat af Samvirkets årsmøde den 19. februar 2008 
Skrevet af Lene Christensen, Naboskaberne. 
 
Velkomst ved Gitte Krogh 
Præsentationsrunde – deltagerliste vedlagt. 
 
1. Orientering ved Gitte Krogh om den sidste tids uroligheder: 

Ingen uro siden lørdag. 
Politiet efterforsker. 
I alt 46 brande i hele byen. Ingen personskade.  
Ingen ved, hvor mange der har deltaget i brandene. 
Frivillige på gaden, der har været med til at sikre, at yngre børn kommer hjem. 
Supplering ved politiet: Tak til alle, der har deltaget i møderne og bakket op om politiets 
arbejde.  

 
Borgmesteren Nicolai Wammen: Tak for det klare signal om, at lokalsamfundet står sammen og 
tager afstand fra urolighederne. Helhedsplanen lider ikke overlast. Ballademagere skal ikke 
ødelægge det for andre. 
 
2. Årsberetning for Samvirket ved Troels Knudsen: 

Samvirkets struktur: Årsmødet, kvartalsmøderne, styregruppen.  
Forsøger at samle alle interesserede i området: politi, foreninger, kommune, boligforening og 
så videre. 
Styregruppen ordner praktiske ting mellem møderne. 
Emner, der har været taget op: Knallertkørsel, Nordgårdsskolens lukning, godt børne- og 
ungdomsliv og erfaringer fra Sønderbro blandet andet omkring borgerinddragelse. 
Fremtiden: Hvor vil vi hen? Struktur? Kun aktuelle problemer? Helhedsplanen? 
Opmærksomhed blandt områdets beboere?  
Kommentarer:  
Fra politiet: Ingen begrænsning omkring emner. De offentlige ansatte siger selv fra. 
Rabih: Kommentar: Problemet drejer sig om en fælles udtalelser.  
Lone Hedelund: Det kan tydeliggøres i en udtalelse. 

 
Rådmand Gert Bjerregaard: Ros til de frivillige, der har ydet en kæmpe indsats i den sidste uge og 
til de professionelle for deres fantastiske samarbejde.  

 
3. Godt børne- og ungdomsliv ved Inge Kjærgaard 

Udgangspunktet var ”hjem i seng”-debatten på sidste kvartalsmøde i Samvirket.  
Gennemgang af punktopstilling: 
Vision – at gøre Gellerups børn og unge stolte af deres område. 
Mål – at udvikle normer, så livet bliver godt for alle områdets børn og unge. 
Succeskriterier -. Vi skal nå ud til alle områdets børn og unge. 
Baggrund – der er sket et normskred i mange af områdets unges opførsel. 
Vilkår – næsten halvdelen af Gellerups beboere er i målgruppen 0-21 år. 
Iværksættelse af kampagne. Uddelt folder med fire værdier: tryghed for alle, forældre går 
foran, fælles ansvar og ret og pligt.  
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Plakatkampagne, fotokonkurrence, ringe på - aktionen i uge 13, borgermøde d.29. marts og 
Blok party i juni 2008. 
Fremvisning af Samvirkets logo. 
Kommentar:  
Verner Karkov: ros til et godt initiativ.  
Nicolai Wammen: har 31 frivillige, nemlig byrådet, som gerne vil været med til ringe på – 
kampagne. 
Lone Hedelund: annoncerer møderække. 
Joop: de store projekter som Blok party er vigtige for at opbygge samarbejde og kendskab til 
hinanden. 
Helle Hansen: legepatrulje. Integrationsministeren er inviteret til borgermødet. 
Gitte: Sjovt på ringe på. 
Ahmad: Tag en blomst med ud til ringe på – projektet. 
Tinna: nævner, at der i Globus 1 har været mange både frivillige og brugere i løbet af ferien. 
Iman: Sprogproblemer? 
Rabih: Mangfoldigheden gør, at man altid kan løbe ind i sprogproblemer i området. 
Joop: Fortvivl ikke. Det går bedre for børn og unge i området. Der er dog enkelte, som er 
blevet tabt. 
 

4. Samvirkets organisering ved Jes Jørgensen 
Anerkendelse af at der er emner, som kun kan løses i fællesskab. 
Gensidig respekt, hvad enten folk bor eller arbejder i området. 
Man melder sig ind ved at være aktiv. 
Diskussion ved bordene om ideer til Samvirket. 
Opsamling:  
Lone Hedelund: Ingen indflydelse på hvilke projekter der kommer i området efter Urbans 
slutning. Drøftelse i Samvirket: Hvad gør vi med de professionelle projektmagere? 
Rabih: Hvad kan vi gøre ved de socialt svage? Og hvordan får vi de ressourcestærke til at 
hjælpe? Fx aktiviteter, der er attraktive for de svage, så de kan mødes. Et værested.  
Inddragelse af forældre i forhold til de unges ballade. 
Verner Karkov: Et aktivitetssted, som forældrene og de unge driver sammen med bistand fra 
ansatte. KFUM’s sociale arbejde erfaring med organisering. 
Maryam: Oversigt over aktiviteter for børn i området? 
Abdul: Liste over alle aktiviteter for børn også fra foreninger. 
Iman: Brug for klubber og aktiviteter i området, så de unge har noget at lave. 
Sami  - Ghassan: Debataftener om Imamers rolle i samfundet. Målgruppe: Både ikke-
muslimer og muslimer. Hvordan forholder muslimer og ikke-muslimer sig til hinanden? 
Interne diskussioner fx i somaliske og arabiske grupper, hvor man kan udtrykke sig på sit 
modersmål. 
Sara: evaluering af ”gamle” aktiviteter. 
Niels Hviid: Kirken vil gerne være med til at indgå i dialogmøder om religion. 
Rabih: Aktiviteter, der henvender sig til ”bøller”. Møder mellem politiet og beboere. 
Parvin: Aktiviteter for forældrene, ellers når man ikke de unge. 
Anett: Efterlyser et sted, hvor mødre kan mødes med deres børn. 
Jytte: Forældreuddannelse for de ressourcestærke. 
Tinna: Mere personlige. En - to familier ligesom en mentorordning. 
Elham (Somalisk kvinde fra Toveshøj): Mangler plads, hvor de kan mødes. Mødre plus 70 
børn fra Toveshøj. 
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Iman: Vi glemmer de 16 - 20-årige. De mangler et sted at være. Ungdomshus eller café, hvor 
de kan komme om aftenen og blive trænet til at være frivillige. Ellers hænger de bare ud på 
gader og i Bazaren. 
 

5. Diskussion om Styregruppen: 
Styregruppen har det sidste år bestået af: Inge Kjærgaard, Anders Glahn, Gitte Krogh, Lars 
Bro, Rabih Azad-Ahmad, Iman Yacoub, Troels Knudsen (afd. 5), Ali Khalil (afd. 4) og 
Sheikh Abdul Rashid + sekretariatet: Helle Hansen og en naboskaber. 
Hvem skal sidde der? Styregruppen vil gerne have mulighed for at fortsætte et år mere 
Tinna: ønske om politiets deltagelse. Ellers fint. 
Susanne: Er styregruppen tilfreds? 
Konklusion: Styregruppen fortsætter endnu et år. (*Elham fra Toveshøj)  

 
6. Eventuelt: 

Ahmad: Vil gribe problemstillingen fra Elham. Ønske om beboere i Styregruppen. 
Rabih: Undersøgelse fra Brabrand Boligforening omkring, hvad behovene er. 
Walid: Deltagere fra Sprogcenteret bør inviteres? 
Elham kommer med i Styregruppen*. 
Ole: Vær opmærksom på borgerportalen: www.aarhusvest.dk. Kan bruges til oversigt over 
aktiviteter og projekter. 
Helle: Uddyber, hvad borgerportalen kan bruges til. Vil tage de indkommende forslag med til 
borgermødet, så vi sammen kan arbejde videre.     
 
Slut - og velbekomme. 

 
 

http://www.aarhusvest.dk/

