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Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerup-
området, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle for-

eninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation, kirken, de lokale 
moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og beskæftigelsesforvaltnin-
gen, ildsjæle, boligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i Gellerup og 

på Toveshøj. 

 
 
 
 

 

 

Referat fra møde i Samvirkets Styregruppe 20. august 2019 kl. 17 – 19 
Mødet afholdes i Det boligsociale hus, Yggdrasil, Dortesvej 35 A  
 

Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Youssef Abdul Kader (kl. 18), 

Ilham Mohammed, Helle Hansen, Chadi Ali Kayed og Randa Burara Radwan 

Afbud: Iman Nasser, Amal Mohamad 
Uden afbud: Solveig Pedersen, Walid Mahmoud 
Andet: 
 
Ordstyrer: Nebiye Keskin 
Referent: Lone Hedelund 
 
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Youssef Ab-
dul Kader, Ilham Mohammed, Helle Hansen, Chadi Ali Kayed, Solveig Pedersen, Amal Moha-

mad, Iman Nasser, Walid Mahmud og Randa Burara Radwan  
 
 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst og dagsorden v/ Nebiye  

2. Nyt fra Gellerupmodellen 

Der er kommet ny chef for B&U Vest. Hun hedder Susanne Hammer-Jakobsen. 

3. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan herunder orientering om regnskab indtil nu 

Regnskab: I 2018 var der afsat 100.000 kr. til drift af Samvirket og her i 2019 80.000 kr. På nuvæ-

rende tidspunkt står der 120.000 kr. til brug resten af året. Rådighedsbeløbet for 2020 bliver 60.000 

kr. Som det ser ud nu, er det årlige forbrug på ca. 40.000 kr. til afvikling af møder og traditioner, så 

der er pænt med penge til, hvis der opstår en idé/en aktivitet etc. 

I sommer har der været aktiviteter i Fælleshaven 5 dage om ugen med deltagelse af mellem 15 og 

20 børn pr. dag. Der er fokus på børn & aktiviteter.  Som det ser ud nu, er det kun hvert fjerde barn, 

der får brugt deres fritidspas. I løbet af sommeren er over 50 børn kommet i gang med forskellige 

fritidsaktiviteter heraf flere naturtiltag. Der har været 3 store busture ud i naturen i løbet af som-

meren, heraf var bussen til den sidste tur for lille i forhold til interessen. 

Lommepengejob er der skabt til 15 unge – nogle gør rent, rydder op i Byparken på de steder hvor 

driften ikke kommer. De unge betales en fast takst på 65 kr. (som er overenskomstmæssig korrekt). 

Baba tiltaget er lige slået op og det har allerede været delt mange gange på de sociale medier. Der 

er pt. 10 interesserede mænd (d.d. 14) og ud af dem skal der 6 med til landsmøde allerede inden 

kurset starter. Babauddannelsen foregår over 8 lørdage med fagfolk som ”undervisere” – indholdet 

er på, hvad fædrene har brug for. 

Yggdrasil har fået sin egen Facebookside med 300 følgere pt. 

Beskæftigelsesteamet har fået opnået at 3 unge har fået lærepladser – der er muligvis plan om en 

Uddannelsesmesse i september, men det er meget usikkert grundet travlhed og kort forberedelses-

tid. 

Ligeledes vil der kort tid efter sommerferien ophør blive afholdt en fritidsmesse. 

Aske er blevet ansat som sekretær for Gellerup Art Factory. 
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4. Nyt fra afd. 4  

Der skal snart være beboermøde. Der kommer en huslejestigning på 4%. Desværre viste det sig un-

der Boligministerens besøg i Skovgårdsparken, at den nye regering ikke går ind og ændrer ved Ghet-

tolovgivningen – altså udover at det ikke må hedde ghetto mere. I år oplevede man at mange bebo-

ere har været på charterferie som noget nyt. Eidfesten i afdelingen var rigtig god. Til gengæld hæn-

ger byggerenoveringen både den udvendige og den indvendige. 

5. Nyt fra afd. 5 

Oplever at de har det lidt bedre end afd. 4 i forhold til renoveringen. Der har lige været rundvisning 

af 17, 18 og 26 og det ser flot ud. En enkelt lejlighed er blevet renoveret til at være i 2 etager. Det 

drejer sig om en lejlighed på 100 m2. 

Har været på rundvisning af det nye kollegie, som er klar til at modtage nye beboere d. 1.9. Kunne 

Samvirket/Aske Jensen måske lave en Introdag for nytilflytterne evt. med en velkomstpakke om 

området og hvor de kan finde yderligere information f.eks. E&P-Huset. Introdagen kunne måske 

have samme koncept som de to årlige Introdage for nyansatte. (Efterfølgende har Bydelsmødrene 

talt om, at de enten i forbindelse med sådan en dag eller ved siden af kunne lave mad efter Hjerte-

varm Mad, så de unge kunne lære de 10 kostråd fra Hjerteforeningen).  

6. Nyt om E&P Huset 

De ansatte i huset er opsagte pr. 30.09.2019, men der er stadig mange usikkerhedsmomenter. Pen-

gene til drift af informationscenteret er bevilliget af både Aarhus Kommune og Brabrand Boligfor-

ening, så det afventes om der evt. kommer en løsning. 

7. Nyt om bygning af ny skole 

Tovshøj- og Ellekærskolen nedlægges, og der skal bygges en ny skole. Indtil den står færdig flyttes 

de to skoler sammen og bliver placeret på Ellekærskolen fra august 2020. det bliver Helle Mønster, 

der bliver leder. 

Placeringen af den nye skole i Gellerup er endnu ikke fastlagt. Der er 5 områder i spil. 

I forhold til om der skal daginstitutioner ind på skolen er dette endnu ikke besluttet. Dog nedlægges 

Klubberne i Gellerup således at Fritids- og Ungdomsskolen kommer ind under den nye skole. Klub-

ben i Bispehaven bevares, men eleverne fra Bispehaven enten skal gå på Hasle Skole eller i den nye 

skole i Gellerup.  Ellekærskolen jævnes med jorden og jorden bortsælges. Stensagerskolen skal ind 

på Tovshøjskolen allerede fra 2020/2021.  

Der er manglende koordinering angående hvordan man tackler de foreninger, som pt. er på sko-

lerne og i klubberne og hvor de skal være indtil både skoler, sport- og kulturcampus etc. er byg-

get/etableret. 

Forslag: Hvordan understøtter vi at området får en god skole? 

8. Tilbagemelding på Kvartalsmødet 28.5  

Hyggelig stemning – gode spørgsmål og oplæg og god mad. Affødte oplevelse af at kom til at holde 

af Byparken. Det var overraskende at så mange blev til maden, selvom den lå så sent.  

9. Tilbagemelding om dimissionsfesten 

Fint og nyt i Blixens. De unge var tilfredse. Der deltog dog lidt færre end der plejer – 59 i alt. Ventila-

tionen på den øverste etage er stadig dårlig – det bliver alt for varmt. Der var mere liv i arrange-

mentet, da det lå i Foreningernes Hus, måske især fordi mange foreninger ikke var aktive i år, og 

det er ærgerligt. Der skal være en bedre organisering næste år – eller skal traditionen droppes??  

10. Tilbagemelding på arbejdet med omlægning af Samvirkets webside, så sitet kommer ind under 

gellerup.nu v/Jesper og Nebiye 

Sitet gellerup.nu omlægges og Samvirkets webside kommer under den, der mangler stadig overve-

jelser i forhold til den endelige struktur. Sitet forventes at åbne i begyndelsen af september (bliver 

fredag d. 6. september). Samvirkets Facebookside bibeholdes. 
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11. Orientering fra sommeren i Byparken og evt. input til næste møde 3.9 v/arbejdsgruppen: Jesper, 

Anders og Helle 

Arbejdsgruppen deltager i møderne. Ejerforeningen bør snarest etableres. Grundlovsfesten var god 

og der har været fint liv i Byparken sommeren igennem. Der er masser af sommerfugle og dyreliv 

bl.a. gærdesanger: se den nedenfor – hør den her: https://www.youtube.com/watch?v=iUV-IOojue8 

 

 
 

12. Orientering om Introdag 10.9 – orientering ved sekretærerne 

Der er skrevet ud til de 16 besøgssteder. Desværre er der flere, som har måttet melde fra. Program-

met er d.d. sammensat, og der er udsendt besked til de 36 deltagere. 

13. Planlægning af Kvartalsmødet d. 24. september – herunder forløb - oplægsholdere, mad, prakti-

ske ting  

Indhold: Det blev hurtigt til en snak om den store massive udfordring, der er i forhold til lokalområ-

dets mange foreninger både nu og de næste 5 år. ”Hvordan understøttes fællesskaberne i lokalom-

rådet/Hvad er fællesskab for dig”: som 2 rådmænd spørger om i Globus d. 20.8. Fandt de en løs-

ning? – Heidi Oehlers er blev bedt om at sende en opsamling, når hun har lavet den. Hun har orien-

teret om, at der arbejdes på at udgive en folder om hvor og hvordan man kan få lokaler. 

Der sker ændringer i forhold til de foreninger som holder til på Tovshøjskolen, i det grønne hus 

overfor E&P Huset, Klubberne i Gellerup. Hvor kan vi forestille os der kan være plads: Globus, Lokal-

centeret, Gudrunsvej 78? Foreningerne kan f.eks. ikke være i Foreningernes Hus, Gellerup Højskole 

og Forsamlingshus, E&PHuset, Yggdrasil. 
Indtil videre er temaet: Hvordan klares den massive udfordring i lokalområdet de næste 5 år i for-
hold til foreningernes behov for lokaler? 
Følgende spørges:  

• Morten Pedersen fra Sport & Fritid 

• Tina Degn Rasmussen fra B&U 

• Bente Sejersen fra Teknik & Miljø 

Ligeledes blev det nævnt, at der også bør være fokus på forældreansvaret i børnenes forenings- og 

fritidsliv – Hvem skal spørges om oplæg om dette? 

Andet der skal med i programmet er: DR’s serie 180 dage i Gellerup, Opgang til Opgang 

Ligeledes blev der talt om Behandlingstilbud – lokalt hvilke er der, hvad er distriktspsykiatrien – skal 

der gøres noget ved dette? 

Praktisk: da Lone ikke kan deltage grundet ferie, spørges Troels Knudsen om han vil tage referat. Da 

Lone heller ikke kan deltage i Kvartalsmødet i november blev mødet flyttet til 3.12 – dette er meldt 

ud til de, der får mails angående Kvartalsmøderne samt på facebook og i kalenderen på gelleru.nu  

Forslag er at vi (altså Brabrand Boligforening) serverer gløgg og æbleskiver, da mødet skal afholdes i 

BBBO’s nye domicil 

https://www.youtube.com/watch?v=iUV-IOojue8
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Opfølgning: Aske Jensen har haft møde med repræsentanter fra forskellige foreninger, og her blev 

det tilkendegivet at foreningerne har følgende ønsker og behov: 
• Møde- og konferencelokaler (med projektor og PA) 
• Aktivitetslokaler for foreningens medlemmer og gæster 
• Lokaler til undervisning i musik og dans 
• Selskabslokaler 
• Køkkenfaciliteter 
• Scene/lokale til optrædener 

• Foreningslokaler 

14. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”:  

Der afholdes halvårlige møder i de forskellige følgegrupper i forhold til Den Boligsociale helhedsplan 

i den kommende tid. 

Hvad tager jeg med: 

• Der er mange udfordringer i området 

• Hvad skal vi gøre næste gang? 

• Hvad får vi? 

• Der er stadig brug for Samvirket 
 

 
  

 


