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 møde i Samvirkets Styregruppe 15. juni 2020 kl. 15:00‐16:45
Mødet afholdes i Det boligsociale hus, Yggdrasil, Dortesvej 35 A
Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Youssef Abdul Kader, Ilham Mohammed, Helle Hansen,
Chadi Ali Kayed, Amal Mohamad, Elsabeth Frederiksen, Randa Burara Radwan, Ester Engrob, Chadi Ali
Kayed, Lotte Mose Boldsen, Maryan Hayir, Shukri Jama Abdulle
Uden afbud:
Andet:
Ordstyrer: Lone Hedelund
Referent: Shaymaa Najjar
Styregruppemedlemmer: Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Jesper Kurdahl Larsen, Ilham Mohamed,
Youssef Abdel Kader, Helle Hansen, Maryan Hayir, Chadi Ali Kayed, Shukri Jama Abdulle, Randa Burara
Radwan, Ester Engrob, Elsebeth Frederiksen

Referat:
1. Velkomst og dagsorden v/ Lone
Sekretærerne har tilføjet følgende punkt på dagsorden (punkt 12):
‐ Ønsker Styregruppen et ekstra styregruppemøde i forbindelse med samvirkets strategi
2. Ansøgning afholdelse af Dimissionsfest
Styregruppen har bevilget 7.000 kr. til afholdelse af Dimissionsfesten. Dimissionsfesten afholdes
24.06.2020 – 25.06.2020. Det skal i Samvirkets regnskab.
3. Opsamling i forhold til Corona‐perioden – samt aktiviteter i sommerferien
Kvartalsmøderne d. 31. marts 2020 og 2. juni samt styregruppemødet d. 28. april blev aflyst
grundet Corona. I forbindelse med sommerferieaktiviteter bliver kataloget for Fed‐Sommerferie
uddelt snarest.
4. Årshjulet: Nye initiativer? (se bilag)
Hvis styregruppen har kendskab til aktiviteter/events, der skal med i årshjulet bedes de snarest
sende dem til sekretærerne.
5. Aflysning af kvartalsmøde d. 2.6. Ønskes yderligere kvartalsmøde/kvartalsmøder i efteråret
Til styregruppemødet blev der foreslået et ekstra kvartalsmøde/sommerfest (start august) for både
nye tilflyttere og Gellerups beboer. Dog var der ikke et flertal i styregruppen, der stemte for dette
forslag.
Styregruppen bestemte sig for, hvilke temaer de to kommende kvartalsmøder i efteråret skal have.
D. 29. september 2020: Beredskab & 24. november 2020: Arbejde (endelig beslutning træffes til
næste styregruppemøde).
Den 22. juni 2020 afholdes et møde i forbindelse med en fælles kommunikationsindsats i Gellerup,
bl.a. omkring kvartalsmøderne. Mødet bliver afholdt i E&P huset, hvor repræsentanter fra bl.a.
Brabrand Boligforening og Århus Kommune sammen skal koordinere måden, hvorpå der kan skabes
’bedre’ kommunikation i forbindelse med kommende kvartalsmøder i Samvirket. Styregruppen
ønsker beboerindflydelse og beboerinddragelse, hvilket Lone Hedelund og Shaymaa Najjar vil tage
med videre til mødet om en fælles kommunikationsindsats i Gellerup.
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Styregruppen blev derudover enige om, at der fremadrettet skal arbejdes med en ny
velkomstmappe, både i digital‐ og papirform. Denne velkomstmappe, som Samvirket skal være
afsender på, vil bl.a. inkludere en kortlægning af foreninger i området. Helle Hansen, Elsabeth
Frederiksen og Peter From afholder et indledende møde, hvorefter de sender et udkast til
sekretærerne, som sætter punktet på til Styregruppemødet i august.
6. Næste kvartalsmøde – evt. fastlæggelse af dato – tilbagemelding fra Aarhus Kommune på
henvendelse fra sidste styregruppemøde – prioritering af indhold i forhold til beslutning på jeres
styregruppemøde:
Til næste kvartalsmøde d. 29. september 2020 har styregruppen valgt Beredskab som tema. Dette
valg blev truffet på baggrund af de seneste uroligheder i området. Her ønsker styregruppen at
Beredskabet, politiet og Aarhus Kommune fortæller om deres erfaringer med tidligere samt
nuværende konflikthåndteringsindsatser i området. Derudover ønskede styregruppen, at
beredskabsmøderne bliver delt med beboerne til det kommende kvartalsmøde (hvis muligt).
Ydermere ønskede styregruppen en afklaring på, hvem beboerne skal kontakte, hvis de møder
uroligheder på gaderne eller støder på kritiske oplag eller kommentarer på Facebook.
Styregruppen mener, at det kommende kvartalsmøde skal foregå på følgende måde:
‐ Nærpolitiet, Århus Kommune, Anders Glahn og Simon el‐Zenab skal fortælle om
beredskabet (historien bag Beredskabet)
‐ Bydelsmødrene fortæller om deres indsats i forbindelse med urolighederne i området
‐ Unge med kendskab til de urolige unge fortæller om ballademagernes frustrationer
Desuden ønsker styregruppen, at der til det kommende kvartalsmøde bliver gjort plads til at
fremmødte kan stille spørgsmål.
7. Nyt fra Gellerupmodellen
Der var intet nyt fra Gellerupmodellen
8. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
Kvinfo er blevet ny samarbejdspartner. Der er tale om koordinering af frivillig mentorstøtte, hvor
den nyansatte får base i Det Boligsociale Hus. I kraft af denne stilling vil der komme nyt fokus på
støtte og mentorskab i området.
Derudover er der opslået grønne sommerjobs, hvor 29 unge har søgt og skal til jobsamtale. Heraf
bliver 16 unge ansat i Gellerup og Toveshøj.
Fælleshaverne bliver brugt af mange beboere i området.
Der er bred enighed i styregruppen om at løbende appetitvækkere, dag‐til‐dag beskeder som
opslag på forskellige digitale fora er givende.
9. Nyt fra afd. 4
Flere beboer fra afd. 4 oplever dårlig planlægning samt mangel på beboerinddragelse i forbindelse
med renovering samt økonomi til renovering i afdelingen. Der er udfordringer med
Udviklingsplanen. Til afdelingens næste workshopmøde d. 17. august 2020 skal det bl.a. diskuteres,
hvorledes udgiften til de 120 tomme boliger i afdelingen skal dækkes af alle beboere i BBBO, samt i
hvilket omfang det kommer til at gå ud over den samlede renovering i afdeling 4.
I forbindelse med de seneste uroligheder i området har flere annulleret deres boligkontrakter v.
nye lejligheder.
Der afholdes Eid fest i August.
10. Nyt fra afd. 5
Det går stærkt med renovering af Laden. Der er forekommet mange problemer med A17.
Administrationen undersøger beboernes klager. Der skal søges 1,5 mio. fra boligforeningen pga.
’tabte’ penge. Det betyder også, at der skal redegøres for arbejdsproces og brug af midler fra start
til slut. Pengetabet skal afklares ved denne redegørelse.
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Afdelingen afholder Eid arrangement i august, og beboerne i afdelingen kan muligvis komme på tur
til Djurs Sommerland.
11. Opsamling fra Introdagen – forslag til fremtidige Introdage – bilag vedhæftet
Hensigten med Introdagene var, at nyansatte kunne netværke på tværs af og udover ledelsen.
Til sidste Introdag foreslog deltagere ved opsamlingen, at Samvirket udarbejdede en plakat, der
blev vist forskellige steder i området. Det var styregruppen positivt stemt overfor.
Sidste Introdag havde en længere introduktion. Helle Hansen og Chadi Ali Kayed fortalt om det at
være opvokset i Gellerup. Derud fik de deltagerne informationer om intentionerne i helhedsplanen,
indholdet om den boligsociale helhedsplan, fup og fakta om kriminaliteten i området. Alt dette
oplevede styregruppen som relevante punkter til introduktion af selve Introdagen. Dog var
styregruppen enige om, at introduktionen ikke skal vare mere end en halvanden time.
Desuden foreslog deltagerne til sidste Introdag en udvidelse af antal besøgssteder. Der ønskes
besøg af flere projektsteder. Der var i styregruppen ingen utilfredshed med dette forslag. Derfor
traf styregruppen beslutningen om at udvide antal besøgssteder samt imødekomme ønsket om at
være færre i grupperne til Introdagen. Højskole står for frokost til den kommende Introdag.
Sekretærener vender tilbage med informationer til styregruppen om besøgsmål, antal personer pr
gruppe mm. Styregruppen tilføjede 7 ekstra besøgsmål i området udover de 20 besøgsmål
sekretærerne havde læst op for styregruppen. Sekretærerne kontakter samtlige 27 besøgsmål i
forbindelse med den kommende introdag.
Evaluering samt opsamling på Introdagene skal nytænkes. Styregruppen forslår at sekretærerne
udarbejder et A4‐ark, hvor deltagerne nedskriver indtryk fra sted til sted. En ordstyrer fra hver
gruppe har til opgave at besvare tre spørgsmål efter hvert besøg på vegne af vedkommendes
gruppe. Dette A4‐ark sender sekretærerne ud til deltagerne sammen med listen over besøgssteder.
Herefter sender sekretærerne renskrevet svar fra alle grupper tilbage til besøgsstederne. Foruden
besøgene sendes spørgsmålene, deltagerne skal besvare, til alle besøgssteder. Til opsamling og
evaluering af dagen ønsker styregruppen, at deltagerne nævner, hvad de har taget med hjem fra
dagen.
12. Samvirkets strategi & mål for 2020 + fremtidig drift. Udfordringer styregruppen ser for samvirket i
2020, 2021 og 2022.
2020:
‐ Samvirket skal gentænke hvordan dens rolle er i forhold til nye bebyggelser og
virksomheder
‐ Det at samvirket er for alle, der bor og arbejder i Gellerup, kan være en udfordring, når det
kommer til Blixens. Samvirket skal gøres mere klar på, hvordan dens rolle er i forhold til
Blixens.
‐ Styregruppen eftertragter herudover også et ’fællesskab’ med Skovgårdsparken og
Toveshøj.
 Forslag fra styregruppen er, at Samvirket kunne stille et budgetforslag til
beboermødet i Skovgårdsparken
‐ Styregruppen understreger vigtigheden omkring inddragelse af beboere, hvis bolig er
nedrevet eller udsat for fremtidig nedrivelse.
2021&2022
‐ Usikkerhed for de familier der bor i nedrivningstruede blokke
13. Ønsker og krav til samvirket i 2021 og 2022
Styregruppen ønsker at fastholde samme antal årlige møder.
Styregruppen ønsker at Samvirket indskrives i den kommende helhedsplan for Gellerup.
14. Hvad tager styregruppen med fra dagens møde
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Styregruppen var generelt positivt stemt overfor styregruppemødet. Styregruppen oplevede at
deltage i mødet som en positiv pres efter Corona‐perioden. Positiv respons på facilitering samt valg
af frugt som snacks til mødet.
I løbet af mødet var der et ønske om, at det skulle være lettere at få adgang til vedhæftede filer.
Konklusion: Filerne vedhæftes opdatering i kalenderinvitationen en uge før mødernes afholdelse.
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