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Godt 100 stemmeberettigede deltagere var mødt op til årsmødet i Foreningernes Hus for at høre om årets 

gang, og være med til at bestemme hvordan den fremtidige styregruppe skulle sammensættes. 

Efter en kort velkomst fra Elsebeth var vi i gang. 

 

 Årets der gik i Samvirket 
 

Henning Winther startede med en kort gennemgang af årets der gik i Samvirket – i ord og en lang grafiskbil-

lede 

 

 Valg til Samvirkets styregruppe 
Herefter gennemgik Anders Glahn styregruppens opgaver efterfulgt af en gennemgang af de formelle forhold 

vedr. valget til ny styregruppe . 

Stemme udvalg var bestået af Anders Glahn, Henning Winther, Lotte Laustsen og Tore Plaugheld samt  be-

styrelsesmedlem Abdulmalik Farah fra afd. 5 og Shukri Mahad Farah fra afd. 4, som to valgobservatører. 

 

10 kandidater stillede op til styregruppe, og derfor var der behov for kampvalg til de 6 pladser. 

 

Deltagere stemte og imens stemmerne blev talt op, var også plads til at præsentere Samvirkets årsplan for 

2016 og kommende aktiviteter.   

Den 31. januar 2017 ses vi igen til næste Samvirkets årsmøde, men Samvirkets årsplan for 2016 ser sådan 

ud: 

Kvartalsmøder: kl. 16.30 – 19.30 

Tirsdag den 29. marts 

Tirsdag den 31. maj 

Tirsdag den 27. sep.  

Tirsdag den 29. nov. 

Introdagene:  8.30 - 15 

Tirsdag den 8. marts 

Tirsdag den 13. sep.  

Aftenens Program 

 Årets der gik i Samvirket 
 Valg til Samvirkets styre-
gruppe 
 Overrækkelse af Samvirkets  
Pris  
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Kommende aktiviteter i området: 

 

 Den 10. april fra kl. 12-17 multikulturel festival for at støtte Foreningernes Hus.  

 Der er åbnet et Kvinde Hus ”Q-Huset” i Yggdrasil. Der holdes en generalforsamling den 8. marts, som 

er kvinders kampdag. Alle kvinder er velkomne. Q-Huset har åbent to dage om ugen - tirsdag og torsdag 

fra kl. 10-12.  

 Den 6. februar kl. 15 kan man komme forbi Gellerupscenen og sige farvel til den gamle indgang, da den 

skal renoveres og åbnes igen engang i april. 

 I uge 7 er der fedferie i Globus 1. Der er spændende aktiviteter så kom forbi. 

 

Valgresultatet blev præsenteret af Henning Winther og Samvirkets nye styregruppe består i 2016 således 

af Hanaan Yusuf (formand for bydelsmødre), Maryan Ruun Hayir ( beboer i toveshøj og formand i Aarhus 

Afro), Shire Abdirahman Ahmed (Forman i Algagaar Charity Society), Chadi Kayed (Beboer i Gellerup og 

formand i Den Integrerede Klub ), Walid Mahmoud (Beboer og Formand i Ramallah spejder), Helle Hansen 

( formand, afdeling 4 Gellerupparken og meget aktive i foreningsliv), Elham Mohamed (repræsentant, afd. 5 

Toveshøj), Elsebeth Frederiksen (repræsentant, afd. 4 Gellerupparken), Anders Glahn (leder af Fri-

tids/Ungdom område 11, Aarhus Kommune), Lotte Mose Boldsen (Familiekontor Vest, Aarhus Kommune) 

og Henning Winther (boligsocialleder, Brabrand Boligforening). 

Som første suppleant har Nadia Ahmed Helmy (aktiv medarbejder i området) samlet 30 stemmer. 

NAVN - kandidat Antal stemmer 

Hanan Yusuf  65  

Maryan Ruun Hayir 59 

Shire Abdirahman Ahmed 57 

Shadi Kayed 41 

Walid Mahmoud 40 

Helle Hansen 36 

Nadia Helmy Ahmad  30  

Dan Kristensen 21 

Solvej Pedersen  15  

Maysa Hassanein 14  

 

 Samvirkets Pris 2016 
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Pris vindern: Helle Hansen 

 

Alle 6 stærke nominerede, som på hver deres måde gør en stor forskel 

i hverdagen i Gellerup og Toveshøj, blev præsenteret. Men Helle Han-

sen, som er aktiv tidligt og sent, blev hærdet til Samvirkets Pris, da 

hun gør en ekstraordinær indsats i Gellerup. Hun har sørget for at et 

utal af foreninger har set dagens lys i Gellerup. Det er umuligt at få 

nævnt alle de ting, som hun er og har været engageret i. 

Her er alle som var nominerede til Samvirkets Pris 2016: 

 

Bydelsmødrene i 8220/ indstillingen lyder:  

Bydelsmødrene er indstillet, fordi de hjælper mange mennesker dagligt. Det 

sker i foreningsregi eller når beboerne møder Bydelsmødrene på stierne eller i 

de lokale butikker.  

Bydelsmødre gør en forskel i det daglige, men de laver også særlige indsatser 

for eksempel omkring valg til byråd eller folketing, hvor de er ude og stemme 

dørklokker for at få beboerne i Gellerup og Toveshøj til at bruge deres demo-

kratiske stemmeret. 

 

 

Birte Vixø – systue for kvinder/ indstillingen lyder: 

Birte er frivillig tovholder på en systue for kvinder i Gellerup og Toveshøj. 

Hver tirsdag mødes 20 til 25 kvinder med en anden etnisk baggrund end dansk, 

der mangler aktiviteter for at snakke, sy og være sammen socialt. Birte hjælper 

ikke kun i systuen, hun går med kvinderne på apoteket og andre steder for på 

den måde at bidrage til en forståelse af at leve i det danske samfund.  

Birte har gennem 10 år fastholdt at drive systuen. Hun søger på frivillig basis 

økonomiske midler, da systuen udelukkende fungerer på basis af støtte fra 

forskellige bidragsydere.  

 

 

Maryan Hayir  - Aarhusafro/ indstillingen lyder: 

Maryan er meget aktiv, hjælpsom og er med til at sætte mange forskellige ak-

tiviteter i gang. Ikke bare for Aarhus Afros medlemmer men også i forbindelse 

med mange andre aktiviteter i Gellerup/Toveshøj.  

Maryan er særlig aktiv i forbindelse med aktiviteter for børn. Her kan nævnes: 

svømning, lektiehjælp og forskellige sportsbegivenheder. Desuden er Maryan 

mentor for mange familier - og så har hun et rigtig godt humør. 

 

Helle Hansen – formand for afd. 4 og meget andet/ indstillingen lyder: 

Helle er en blæksprutte, som går forrest alle vegne med alle blækspruttearmene 

spredt ud, uanset hvilken opgave, indsat eller nyt initiativ, hun kaster sig over.  

Helle er formand for afdeling 4, men hun nøjes ikke med at fokusere på Gelle-

rup. Med sit engagement i Gellerup Fællesråd ligger Helles fokus også på lo-

kalområdet udenfor Gellerup og Toveshøj.  

Det er umuligt for os at nævne alle de ting, som Helle er og har været engage-

ret i. Men det vi kan sige er, at Helle har været dybt engageret i beboernes i ve 

og vel gennem mange år.   

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW5PGVo8XKAhXHjCwKHXZJDz8QjRwIBw&url=http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2015/maj/23/at-rejse-er-at-leve/&psig=AFQjCNHBUnJeNjJI4IvuyGGhV-ftY2jE1A&ust=1453821944104199


Referat fra Samvirkets årsmøde den 26. januar kl. 16.30i Foreningernes Hus 

Referent: Wissal El-Arid 
 

 

Shire Abdirahman Ahmed/ indstillingen lyder: 

Shire er en mand som altid har villet hjælpe andre mennesker og har gjort det 

siden han kom til Danmark. 

Shire har været med til at lave et sommerprogram for børn, unge og forældre, 

som ikke har råd til at rejse på ferie. Han har blandt andet også været med til at 

træne unge drenge, som er nybegyndere i fodbold og har fået enlige mødre 

med deres børn på ture. I Foreningernes Hus hjælper han en gruppe mænd, der 

samles for at lære nye mennesker at kende, se nyheder og diskutere samfunds-

forhold. Derudover har han også medvirket til at arrangere debatmøder, soma-

liske festivaler og meget mere. Shire er ikke bare aktiv i forhold til lokale initi-

ativer. Han er også aktiv i forskellige nødhjælpsorganisationer, hvor han bl.a. 

har været med til at hjælpe somaliske studenter i Somalia. 

 

 

Inshirah Lashin – Den Aktive Kvindeforening/ indstillingen lyder: 
Inshirah er en aktiv kvinde, der er fuld af energi. Hun elsker livet og deltager 

altid i alle aktiviteter i området bl.a. Fed Ferie og Sol og Sommer, men hun har 

også arrangeret ture udenbys f.eks. til Skagen. I Den Aktive Kvindeforening 

bestyrer Inshirah Ældregruppen. Inshirah har gennem sit vedholdende arbejde i 

Ældregruppen formået at tiltrække flere nye medlemmer, så gruppen er vokset. 

Gruppen har månedlige aktiviteter, hvor hun sørger for en god og livlig sam-

menkomst med leg og hygge. Er en af de ældre medlemmer syg, har hun været 

god til at arrangere et besøg hos medlemmet sammen med andre medlemmer. 

 

 Hvad bør Samvirket beskæftige sig med i år? 

Mens den nye styregruppe holdt et lille møde for at aftale arbejdsdagen, var der mulighed for deltagerne at skrive på 

kortene, hvad de synes, at Samvirket bør beskæftige sig med i år. Nogen skrev at de er tilfredse ” Jeg er tilfreds med 

Samvirket” andre mener at samvirket skal have en mikrofon holder, da mange ikke kan høres rigtigt og det er spild af 

ideer og andres tid. Så mikrofon holder, mobil telefoner slukkes og folk skal tie stille, når der bliver talt. Men ellers var 

der rigtige mange forslag. Her er de: 

 

1. En Stor fest der kan samle alle foreninger i området. 

2. Samarbejde mellem foreninger med samme aktiviteter = Samle etniske grupper med fælles interes-

se.  

3. at Samvirket giver plads til kultur opstilling til mødet, så folk kan se eller udstille deres arbejde. 

4. Samvirket bør beskæftige sig mere med foreningslivet: 

- Styrke samarbejdet på tværs af foreninger. 

- Mere fokus på foreninger til Samvirkets møderne og fx besøg hos foreninger på introdagene, 

service meddelelse om puljer, ansøgningsfrister og kurser til foreninger mv. 

5. Sundhed, Kræft og etnicitet. 

6. fremme ansvarsfølelse for fællesskabets Gellerup blandt beboerne. 

7.  Gør Gellerups foreninger mere synlige til møderne.  

8. Fortsat gode relationer med politiet og barometeret. 

9. Helhedsplanens betydning. 

10. workshop om alt det gode i Gellerup. 

11. Aktør Atlas i en Dynamisk form. 

12. Arrangere 4 årlige gåtur1-1½ time  rundt i Gellerup. 

13. Hjælpe med at få et mere mangfoldigt Aarhus. 

14. Synliggøre arrangementer i området og et fast punkt på dagsorden til et samarbejde forum på ti mi-

nutter, hvor man kan veksle tlf. nr. for at hjælpe hinanden. 
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15. Handicappede tiltag, Rampe ved indgang, automatiske døre, handicappede borde og plads ved ind-

gangen. Dette giver de handicappede folk mulighed for at deltage i arrangementer i Foreningernes 

Hus.  

16. At arbejde på nogle tiltag, så Gellerup og Toveshøj også kommer med i Kultur by 2017. 

17. holder arrangementer i samarbejde med andre bydele fx under Aarhus fest uge 

18. En Gellerup festival eller Gellerup Dag. Bazar Vest burde være mere synlig på Food Festival.   

 

Alle forslag skal med til arbejdsdagen, som allerede blev aftalt den 5. marts kl. 10-15. Til arbejdsdagen skal styregrup-

pen sætte en strategi for Samvirkets virke i 2016 og planlægge den næste Samvirkets kvartalsmøde, som er den 24. 

marts og få de sidste brikker på plads for introdag den 8.marts. 

Til sidst takkede Elsebeth alle og afsluttede mødt med en fælles spisning for tilmeldte.  

 


