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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. 

 
 
 
 

 

 

Dagsorden til møde i Samvirkets Styregruppe 29 oktober 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, Chadi 

Ali Kayed, Solveig Pedersen og Randa Burara Radwan 

Afbud: Helle Hansen, Ilham Mohammed 
Uden afbud: Amal Mohamad, Iman Nasser, Walid Mahmud 
Andet: Youssef Abdul Kader deltog fra kl. 17.45 
 
Ordstyrer: Nebiye Keskin 
Referent: Lone Hedelund 
 
Styregruppemedlemmer: 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. Nebiye bød velkommen og orienterede om, at der er kommet en ansøgning om økonomisk støtte 

fra beredskabet til afholdelse af ”Kampagne mod hardballpistoler og misbrug af lattergaspatroner”. 

Punktet placeres under punkt 14 – økonomi for 2020. 

3. Nyt fra Gellerupmodellen – herunder nyt om ny skole + sammenlægning af Tovshøjskolen og Elle-

kær 

På sidste møde blev der talt en del om brugen af Hardballpistoler og lattergaspatroner samt festlig-

holdelsen af Verdenspladsen i oktober måned. 

Ligeledes rundede Gellerupmodellen den Byrådsindstilling, der er på vej om ny skole i Gellerup. 

Helle Mønster er udpeget som leder af den midlertidige skole på Ellekær Skolen. Det betyder også, 

at hun er udnævnt som leder af den nye skole. 

Forældrerådene på Gammelgårdskolen og Åby Skole er bekymret for sammenlægningerne af skole-

distrikter i forbindelse med den nye skole. (På dette link er der udover et læsebrev og henvisninger 

til andre artikler om skoledistrikterne og Gammelgårdsskolen og Åby Skole: https://stiften.dk/arti-

kel/venstre-nej-til-nyt-skoledistrikt-ved-gammelgaardsskolen) 

Forældre i Gellerup/Toveshøj er også nervøse her drejer nervøsiteten sig især om tryg skolevej. 

https://voresbrabrand.dk/blog/foraeldre-ved-tovshoejskolen-foeler-sig-utrygge-ved-ny-skole-

vej/?mc_cid=0441cf3891&mc_eid=39500f09ea 

Der er ved at blive udarbejdet en handleplan for placering af den nye skole. Pt. foreslås udskolingen 

placeret, der hvor klubberne i Gellerup er nu, og indskolingen evt. der hvor Foreningernes Hus lå. 

For klubberne vil byggeriet betyde, at både børn/unge og ansatte går nogle trælse 5-6 år i møde 

med hvor man skal være etc. Der arbejdes på at den kommende skole og fritidslivet skal spille mere 

sammen og kan fritiden komme ind i skoleplanen vil det blive bedre for børnene, men også for for-

eningerne i området. 

 

https://stiften.dk/artikel/venstre-nej-til-nyt-skoledistrikt-ved-gammelgaardsskolen
https://stiften.dk/artikel/venstre-nej-til-nyt-skoledistrikt-ved-gammelgaardsskolen
https://voresbrabrand.dk/blog/foraeldre-ved-tovshoejskolen-foeler-sig-utrygge-ved-ny-skolevej/?mc_cid=0441cf3891&mc_eid=39500f09ea
https://voresbrabrand.dk/blog/foraeldre-ved-tovshoejskolen-foeler-sig-utrygge-ved-ny-skolevej/?mc_cid=0441cf3891&mc_eid=39500f09ea
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4. Nyt fra Den boligsociale helhedsplan  

Den boligsociale helhedsplan understøtter Bydelsmødrene, og det er med stolthed at kunne orien-

tere om at der både igen er blevet valgt 2 Bydelsmødre fra 8220 ind i den demokratiske styre-

gruppe, samt at Bydelsmødrene i 8220 har modtaget prisen som Årets bedrift 2019 på Landsorgani-

sationens Årsmøde: https://gellerup.nu/2019/11/01/bydelsmoedrene-i-gellerup-vinder-pris/ 

Baba er også kommet godt i gang og der er 10-11, som vil færdiggøre uddannelsen. 

Flere fra begge initiativer medvirker til at rådgive forældrene om, hvad der er den gode skolegang 

for mine børn startende med daginstitution og op til valg af uddannelse. Der kunne evt. arbejdes 

mere systematisk med det arbejde. 

I forbindelse med skolesammenlægningen er der meget på spil og det er vigtigt at være opmærk-

som på at der sikres en god skolestart de næste 5-6 år. 

I forbindelse med evaluering af Den boligsociale helhedsplan er et væsentlig tema de unge, som 

ikke er kommet i gang med en uddannelse efter endt skolegang. Det bekymrer rigtig mange foræl-

dre, og der iværksættes derfor en del arrangementer om uddannelse, specifik rettet mod unge og 

deres forældre. Gellerup/Toveshøj er det område i Aarhus med laveste foranstaltninger via service-

loven. Årsagen kan være, at man ikke beder om hjælp eller man takker nej. 

Dette affødte bemærkninger om, at underretningerne stiger markant, når børnene bliver 13-16 år, 

men der bør være mere fokus på børnene mens de er små. Ligeledes er der en stigning af antallet 

af børn i specialklasser. Dette indikerer, at der bør være mere forebyggende indsatser startende i 

daginstitutionerne. 

Der har været en række indbrud i Yggdrasil – som betyder at det er en mere utryg arbejdsplads for 

flere af de ansatte. Der arbejdes på at finde en løsning, som er acceptabel for alle. 

5. Nyt fra afd. 4  

Ikke rigtig noget andet end at afdelingsbestyrelsen har hyret advokater til at undersøge om der kan 

foretages stævninger mod enten kommune eller stat angående udviklingsplanen. Læs mere her:  

https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE11668690/kommunen-vil-ikke-samarbejde-derfor-tager-vi-

den-juridiske-vej/ 

6. Nyt fra afd. 5 

Intet nyt, men beboerne oplevere at der er flere familier, som skaber utryghed ved deres adfærd. 

7. Nyt om E&P Huset 

Chadi orienterede om, at han som den eneste er blevet genansat. Chadi ser genansættelsen som et 

udtryk for, at Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune igen er begyndt at tale sammen. E&P 

Huset flyttes snarest ned til pladsen ved Nordgårdshallen 

8. Nyt om Sport og Kulturcampus og tilbagemelding på pladsaktivitet og festival 

Det er gået rigtig godt – til filmen var der omkring 20-30, som deltog ud af de 75 billetter, som var 

udleveret. Fredagen med det store arrangement gik udmærket. Der er så Halloween d. 31.10. Det 

anbefales, at arrangørerne arbejder med at melde aktiviteter og programmer ud i bedre tid inden 

afholdelse. 

9. Tilbagemelding på Introdagen i september og gode forslag herfra til næste Introdag 

Der deltog rekordmange i Introdagen, hvoraf hovedparten kom fra Opgang til Opgang. Der var som 

sædvanlig 16 besøgssteder i alt. Under opsamlingen kom der flere gode forslag, som indarbejdes i 

programmet til næste Introdag: 

• En deltager ønskede at kunne melde sig ind på bestemte steder. Lone fortalte, at man gerne 
må skrive en mail til hende, hvis man ønsker dette.  

• En anden deltager foreslog, at der blev afsat tid til networking, og man fik et navneskilt på 
med navn og arbejdsplads.  

• Når der er morgenkaffe, kunne man give mulighed for mingling samt indlægge fælles fro-
kost betalt af Samvirket i programmet.   

https://gellerup.nu/2019/11/01/bydelsmoedrene-i-gellerup-vinder-pris/
https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE11668690/kommunen-vil-ikke-samarbejde-derfor-tager-vi-den-juridiske-vej/
https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE11668690/kommunen-vil-ikke-samarbejde-derfor-tager-vi-den-juridiske-vej/
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10. Tilbagemelding på Kvartalsmødet 24.9  

Der var generel enighed om at Kvartalsmødet gik godt, dog fandt Styregruppen, at der manglede et 

oplæg fra en forening, som har løst deres forenings behov for lokale/andet. 

Opfordringen til foreningerne om, at de efterfølgende kunne henvende sig til Aske, har blot resulte-

ret i 1-2 henvendelser. 

Ligeledes manglede Styregruppen konkrete forslag fra foreningerne selv til løsning af lokalebehov. 

Styregruppen opfordrer desuden Sport & Fritid til at arbejde mere med den på mødet forelagte fol-

der, så den er mere anvendelig for foreningslivet i Gellerup/Toveshøj. 

11. Orientering om den nye gellerup.nu samt Samvirkets sammenlægning hermed v/Nebiye 

Samvirket er nu en underside af gellerup.nu: https://gellerup.nu/samvirket/. Dog mangler websi-

den at bliver omdirigeret til gellerup.nu – Nebiye arbejder videre med løsning af dette. Kalenderen 

på gellerup.nu er blevet gennemgået og gjort mere illustrativ og ensartet. 

12. Orientering fra sidste møde i Byparksamvirket v/Lone 

Næste møde i Byparksamvirket finder sted mandag d. 25. november. Et væsentligt punkt på dagsor-

denen bliver den fremtidige organisering som Borgmesterens Afdeling vil præsentere. 

13. Planlægning af Kvartalsmødet d. 3. december – herunder tema, ordstyrer, kvartalets gode histo-

rie andet 

Der var enighed om at temaet skulle omhandle Baba og Bydelsmødrene og deres arbejde. En nys-

gerrighed på, hvad man lærer, og hvad man efter endt ”uddannelse” beskæftiger sig med – hvor-

dan man giver sin viden videre og til hvem. Men også hvad det betyder for en selv at være enten 

Bydelsmor eller Baba. Overskriften kunne være: Hvad er det gode ved vores arbejde? 

Derudover er det vigtigt at Udviklingsplanen for området også kommer på. 

14. Forslag til Samvirkets økonomi 2020 herunder forslag til ”Kampagne mod hardballpistoler og mis-

brug af lattergaspatroner” 

Forslag til budget for 2020 blev gennemgået. Der er både et overskud fra 2018 samt yderligere et 

restbeløb fra 2019, samt budgetteret med et mindre forbrug i 2020 – tilsammen andrager det et 

”overskud” på mellem 100.000 og 125.000 kr. Styregruppen bevilliget herefter 10.000 kr. til kam-

pagnen mod hardballpistoler og misbrug af lattergaspatroner. Styregruppen vil i 2020 tage fat på 

diskussionen om det fremtidige samarbejde i Gellerup/Toveshøj, herunder økonomi til process. 

15. Sekretærsituationen fra 1.1.2020 

Lone orienterede om, at hun i perioden 1.1.2020 til juli 2022 er ansat i Borgmesterens Afdeling med 

5 timer om ugen som sekretær for Samvirket. 

16. Indledende snak om Årsmødet i januar og Samvirkets ildsjælepris  

Besked om muligheden for at indstille Årets Ildsjæl skal offentliggøres på forskellig vis i begyndelsen 

af december. Første gang bliver på Kvartalsmødet. 

Det blev besluttet at afholde årsmødet på Roof Top i Blixens. Sekretærerne undersøger pris for leje 

samt mad til afholdes af årsmødet. I 2020 blev budgettet til afvikling af Årsmødet forhøjet til 15.000 

kr. 

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

• Jeg elsker de her møder – man får en masse viden 

• Man kan tale frit 

• Det nager mig at der er så mange styregruppemedlemmer, der udebliver uden afbud 
 
  

 

https://gellerup.nu/samvirket/

