Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation, kirken, de lokale
moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle, boligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i Gellerup og
på Toveshøj.

Referat fra Årsmødet i Samvirket tirsdag d. 28. januar 2020
Over 90 personer deltog i Samvirket Årsmøde, som i 2020 foregik på Roof Top i Blixens.

Aftenens program var følgende:
Året der gik i Samvirket
Valg til ny styregruppe
Lær dit område (bedre) at kende eller genopdag dets mange muligheder
Overrækkelse af Samvirkets Pris for 2019
Kl. 19:30 fællesspisning
Som noget nyt var der i år arrangeret børnepasning, hvor 4 dejlige Junior Rangers tog sig af de 3 børn, som
var med. De unge sørgede for at børnene havde en god aften med masser af oplevelser. Stor tak til Junior
Rangers.
Efter kaffe/te og kage tog Helle Hansen og Chadi Kayed fra Samvirkets Styregruppe ordet og selve årsmødet gik mødet i gang.
Og i anledning af at der i 2020 fejres 2 store begivenheder i Danmark: nemlig 100 året for Danmarks Genforening samt 75 året for afslutningen af 2. Verdenskrig, vil der også i Gellerup være flere arrangementet i
den landsdækkende event ALSANG 2020.
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Disse arrangementer blev der varmet op til ved at Martin Lysholm Hornstrup, som er organist ved Gellerup
Kirke, akkompagnerede mødets 2 første sange: Godmorgen lille land samt Danskerne findes i mange modeller – den sidste er der flere som er begyndt at kalde Gellerups ”nationalsang”.
Ønsket med ALSANG 2020 er at hylde friheden og demokratiet og styrke medborgerskabet med fællessang i
hele landet. Her kan du læse mere om formål og arrangementer: https://alsang.dk/
I Gellerup er følgende aktiviteter planlagte: 4. maj markeres ophør af 2. verdenskrig med tænding af levende lys på Fredspladsen kl. 20 til kl. 21 – og 27. maj samme sted er der også arrangement med sang

Året der gik i Samvirket
Efter sangen var der en lille opsummering af Samvirkets aktiviteter i 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=7JB1Y0w3HMo&feature=youtu.be

Efter denne præsentation tog Jesper Kurdahl Larsen og Anders Glahn fra Samvirkets styregruppe ordet og
præsenterede i ord Samvirkets arbejde mhp. det forestående valg til Samvirkets styregruppe.
I både de forgange år men også i mange år frem, vil der ske store forandringer i Gellerup, der bygges nye
boliger mellem blokkene, som erstatning for de som er eller vil blive revet ned. Der skal bygges en ny skole
og meget andet.
I styregruppen tales der om hvordan det mangfoldige foreningsliv fastholdes, når der i den kommende tid
vil komme til at mangle steder, hvor foreningerne kan holde deres møder. Hvordan tager vi det bedste fra
nu og bringer med ind i fremtiden og bevarer en god organisering af lokalområdet, så det er muligt for beboerne at følge med?
Når Samvirkets styregruppe planlægger indholdet i de 4 Kvartalsmøder, handler det netop om at finde de
emner, der er vigtigst for beboerne, som vi bør arbejde med/blive klogere på.
Samvirket er et godt samarbejde, som der lyttes til.
Indtil driften af Byparken er endelig på plads påtog Samvirket sig i 2019 at nedsætte et mødeforum, som
blev kaldt Byparkssamvirket.
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En desværre aktuel udfordring er de mange henvendelser, der er kommet til såvel politiet som til Midttrafik, om uro i busserne – specielt i busrute A4 men også linje 22. I alt er der i 2019 kommet 1800 henvendelser. Det er for mange. Hvad gør vi ved det? – De der skaber uroen, er meget mobile, så de er aldrig der,
hvor der er voksne.
Hvem er det vi taler om? Udover de der laver uro i busserne, blev der også her i området i lighed med resten af landet skudt med nytårsfyrværkeri på en meget uheldig og farlig måde. Den måde er strafbart.
Hvad gør vi ved det, når de unge bliver voldsommere?
Hvis I tror, at når politiet ikke går ud med udtalelser til pressen er det fordi, de ikke ved hvem de unge er.
Det er tværtimod. Politiet er i færd med at identificere kernegruppen, som består af 5-10 personer. Læs
mere her: https://voresbrabrand.dk/blog/unge-ballademagere-i-gellerup-er-nu-identificeret-af-politiet/
Da lokalpolitiet desværre ikke kunne være til stede, blev følgende fra Klaus Hvegholm Møller læst op:
At der generelt er roligt, MEN der er en gruppe af unge i alderen 11-17 år, som har en opførsel, der
er meget grænseoverskridende og yderst generende for rigtig mange mennesker.
De unge skaber utryghed og laver ballade i Gellerup og Toveshøj, i Bazar VEST og buslinjerne til og
fra området. Århus Kommune og politiet kender alle personerne og vi er i fuld gang med at få stoppet dem.
Gentagende gange har de lavet ballade i Bazar Vest, sparket på døre i mange opgange, lavet hærværk, skudt fyrværkeri mod andre, div. tyverier osv.
Der har været containerbrande ved Yggdrasil og jeg er helt sikker på, at nogen har set noget og evt.
hvem, men ingen har ringet og fortalt politiet noget. RING også gerne anonymt.
For ca. 14 dage siden kom en gruppe kriminelle fra København til Århus og lavede grov kriminalitet.
Vi fangede dem alle sammen med Sydøstjyllands Politi. Alle blev fængslet.
Færdselsindsatsen fortsætter med uformindsket styrke i 2020, da der stadig er nogen, der kører
vanvidskørsel i området.
Sidste år beslaglagde vi 121 køretøjer (biler, motorcykler, scooter), som ejerne ikke fik tilbage og
som senere blev solgt på aktion til fordel for statskassen og 623 personer blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven eller straffeloven i forbindelse med vanvidskørsel i vores område. En del fik
store bøder og blev frakendt førerretten. Da der ikke har vist sig en bedring, så det er grunden til, at
vi fortsætter med de mange færdselsindsatser.
Vi har også haft lidt flere indbrud i lejligheder end normalt og dem gør vi rigtigt meget for at opklare.
Til allersidst vil jeg sige, at vi/politiet er utrolig glade for alle de henvendelser vi får, men jeg vil stadig gerne opfordre til at ringe meget mere, også hvis man gerne vil være anonym.
Som afslutning på Samvirkets arbejde for 2019 blev der givet en opfordring til mødedeltagerne om at
møde op til Kvartalsmøderne og netværke. Netværk er nøglen til viden om området, om det frivillige arbejde, om de ting, som foregår.

Valg til ny styregruppe
Herefter var der opstilling af kandidater til Samvirket Styregruppe. Da der var 9 opstillede kandidater var
der valg. Så stemmesedlerne blev uddelt og stemmeudvalget gik herefter i gang med at tælle de 85 afgivne
stemmer op.

Lær dit område (bedre) at kende eller genopdag dets mange muligheder
Mens stemmerne blev talt op, havde mødedeltagerne mulighed for at lære deres område (bedre) at kende
eller genopdag dets mange muligheder ved at gå rundt til forskellige aktiviteter, som havde sagt ja til at
være til stede.
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Der var følgende muligheder:
• Gellerup Fællesråd
• Gavlmalerigruppen
• Grønærten og Verdenshaverne
• Gellerup Museum
• Sigrids Stue
• Gellerup Bibliotek
• Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Museum
• Livsværkstederne
• Bydelsmødrene i 8220
• Cirkus Tværs
• Almen Modstand vest
• Vores Brabrand
Tilbagemeldingerne fra såvel mødedeltager og standene var at det var en god oplevelse, og der var mange
gode snakke.

Overrækkelse af Samvirkets Pris for 2019
Inden det blev afsløret, hvem der var blevet valgt til Samvirkets styregruppe, skulle kåringen af Årets Ildsjæl offentliggøres. Men først hvem der var nomineret. Det sørgede sidste års vinder Aysha Amin for.
Men inden ordet blev givet til Aysha, blev sangen ”Gi os lyset tilbage” sunget.
Aysha’s tale:
Samvirkets og dets Ildsjælepris betyder vildt meget for Gellerup, det gør at vi borgere føler os anerkendt for alt det
arbejde vi laver i området. Hvis man dykker ned i Gellerup, finder man mange stærke kvinder, som b.la. er til stede i
aften, men også dem, som er ude og gøre en forskel for naboskabet og i hjemmet. Selv vejnavnene i Gellerup er opkaldt efter stærke danske kvinder, som har gjort en forskel. Dog savner jeg at se navne på kvinder som repræsenterer en fremadskuende attitude og tør at ruske op i hvad danskheden er og bevæger sig henad. Derfor vil jeg læse et
uddrag og remix op af Natashas “Gi mig Danmark tilbage”.
Ey Danmark, hvad sker der for dig?
Jeg savner dig, jeg vil ha' dig tilbage ligesom i de gamle dage
Hvor en spa'e var en so—, yo
Jeg vil ha' dig tilbage ligesom i de gamle dage
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Hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hva' man sagde
Ey Danmark Jeg savner dig, jeg freaking fucking savner dig
Du skræmmer mig, jeg vil ha' dig tilbage, for jeg græmmer mig
Jeg ka' se det ske, det' ak, det' ve
Det' Satan, og han lægger kræfterne i
Det' nat over dag, det' bæ over ble
Det' død over liv, det' træl over fri
Det' kød på kniv, det' råb, det' skrig
Det ligner en krig, og det' spild af politik
Det' dødeligt giftigt i min urtete
Og det' noget, de kan li' i den danske polimik
Helt fucked up på sne, wow, sagde jeg det?
Meget skal man høre, Gud bevare mit humør
Så ta' lidt luft, kom til fornuft, og prøv og fat det
At Gellerup er fin, og de vil aldrig ku' erstat den
Hele folket blev til grin fra den dag, da de besat' den
Nu' det værre end det vilde vest, det ku' vi ha' fortalt dem
Så gi'r de Bydelen væk til en fanatisk sekt
Med et kors i røven, hvor er det frækt
Gi' mig mit land tilbage ligesom i de gamle dage
Gi' mig frisindet igen, der lurer under bydelens tage
Gi' mig Aarhus igen, min farverige gamle ven
Gi' mig Gellerup igen, vi vil ha' Gellerup igen

De nominerede var: Ilham Mohamed for hendes utrættelige frivillige arbejde, men især for hendes organisering af Bydelsmødrene, da de stemte dørklokker ved EU- og Folketingsvalget.

Peter From Jacobsen var den anden for sit utrættelige arbejde med at dække Gellerup/Toveshøj, som en
del af nyhedsbrevet: Vores Brabrand med saglig og vedkommende lokal journalistik på et højere niveau
end de fleste etablerede medier.Og endelig Madusha Mahenhirarjen og Irene Brandt fra Lektiecaféen på
Tovshøjskolen, som af indstillerne er de mest stabile lektiehjælpere i hele Danmark. Deres frivillige arbejde
i lektiecaféen har gjort, at mange børn får lavet deres lektier og at de unge er gået direkte videre i gymnasiet.
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Vinderne blev: Madusha Mahenhirarjen og Irene Brandt fra Lektiecaféen på Tovshøjskolen.

På vegne af de to holdt Irene brandt en takketale. Læs mere her: https://voresbrabrand.dk/blog/irene-ogmadusha-er-lektiehjaelpere-med-taalmodighed-og-humor/

Valgresultatet blev, at medlemmer af Samvirkets Styregruppe nu er følgende: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Ilham Mohammed, Youssef Abdul Kader, Helle Hansen, Chadi Ali Kayed,
Randa Burara Radwan, Maryan Hayir, Shukri Jama Abdulle, Ester Engrob og suppleanter i nævnte rækkefølge: Elsebeth Frederiksen, Solveig Pedersen og Maysaa Hassanein.
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