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Referat fra Samvirkets online Kvartalsmøde 29. september 2020 

Man kan rolig sige at dette kvartalsmøde var meget anderledes end alle tidligere. Dels var mødet online 

grundet Corona restriktioner, dels startede det meget kaotisk grundet tekniske udfordringer. På det 

tidspunkt, hvor flest deltog online, var tallet oppe på 28, men der var flere som gik ud og andre som kom 

til, så det nøjagtige antal er svært at fastslå. Desuden var vi 10 samlet fysisk: de fire synlige deltagere, men 

så var vi teknikere, referenter etc.  

 

Efter den kaotiske start og med ca. 15 minutters forsinkelse bød Jesper Kurdahl Larsen velkommen og 

mødet startede som sædvane tro med: 

 

Tryghedsbarometer v. Klaus Hvegholm Møller: 

Det er rigtig smart og sejt at køre på el løbehjul, men man skal altså være 15 år for at benytte disse. Sker 

der ulykke på disse, ja så har man erstatningskrav – og det kan blive rigtig dyrt. Under 15 år må man gerne 

bruge el løbehjulene, men så skal det være i et lukket område med hegn omkring. 

Nu nærmer vinteren sig og Klaus har et opråb til forældre i området om ikke at tillade deres børn at have 

hardballpistoler på sig. Disse kan være meget svære at skelne fra rigtige pistoler, når der er dunkel 

belysning, men også fordi politiet lige nu har megen fokus på kriminelle, som er i konflikt med andre 

kriminelle. 

Det er vigtigt at ringe 112, når man som beboer oplever noget som er utrygt. Klaus opfordrede også til at 

man kunne installere politiets app, så når man ser eller oplever noget, kan man aktivere appen. Det sted 

man befinder sig registreres så hos politiet. 

Politiet iagttager at der for tiden er en del afpresning på nettet. Hvis man betaler, bliver afpresningen kun 

værre, den stopper ikke. Er man udsat for afpresning så kontakt politiet enten her eller centralt.  

Politiet har gennemført og gennemfører flere færdselsindsatser i området for trafikkulturen er rådden. Der 

udskrives bøder, motorcykler og biler konfiskeres, klip i kørekort er meget mere. 

Vi er alle trætte af Covid‐19, men det er vigtigt at passe på og overholde yndighedernes retningslinjer. 

 

Herefter fulgte en kort indlæg af Sophie Mørkholt Rasmussen leder af det som tidligere hed E&P Huset 

som nu udfases og i stedet kommer til at hedde Information Vest. Døren vil i fremtiden være åben mellem 

kl. 9 og 15 – og der vil komme ny udstilling og flere aktiviteter og arrangementer. I efterårsferien vil der 

bl.a. være mulighed for at deltage i flere byvandringer. 
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Kvartalsmødet tema var Beredskabet: Inden temadiskussion var der en kort opsamling på historikken, 

Beredskabet set fra politiets vinkel, samt hvad er det civile Beredskab: Ved Anders Glahn, Klaus Hvegholm 

Møller samt Simon El‐Zeinab. 

 

Historisk v. Anders Glahn: beredskabet opstod omkring 2005, hvor der var en del gaderøverier i området. 

Her udsprang tanken om en fælles indsats mellem politi, ansatte i området (Gellerupmodellen) samt 

forskellige foreninger om sammen at gå på gaden om aftenen. Dette samarbejde gav gode resultater, så da 

der i 2006 var gadekampe samt 200 påsatte brand i kældre i forbindelse med demonstrationer anført af 

Stop islamisering af DK, blev indsatsen mere professionaliseret under titlen Nabo til nabo. 

Denne indsats husstandsomdelte en løbeseddel med opfordring til forældrene at børn under 1 år skulle 

være hjemme kl. 20 og hvis barnet var mellem 12 og 13 så senest kl. 21. 

I 2008 blev så Samvirket etableret og beredskabet har været en fast bestanddel af lokalområdet lige siden. 

Der samarbejdes mellem de professionelle instanser foruden det akutte beredskab: Fritids og 

Ungdomsskole Vest incl. gadeplansmedarbejdere, Socialforvaltning og Simon El‐Zeinab samt Lokalpolitiet. 

Da den nuværende boligsociale helhedsplan startede medio 2017 blev beredskabet en del af planen med 

tilbagemelding til Gellerupmodellen. Her kan man se resultaterne i forhold til indsatsen omkring Corona. 

 

Beredskabet set fra Politiets side v. Klaus Hvegholm Møller: Fællesskabet står stærkest, når vi taler 

sammen, derfor er Beredskabet utrolig vigtigt. Det betyder også at politiet er tættere på borgerne – er i 

dialog og man får skilt tingene ad, hvad er hvad og hvem skal løse det ene og det andet. Men det er vigtigt, 

at man sammen taler om: hvordan kan vi løse dette eller dette her problem – og her kommer Beredskabet 

med de mange borgere med mange gode løsningsforslag. 

 

Det civile Beredskab v. Simon El‐Zeinab: Beredskabet består af både foreninger men også af 

enkeltstående beboer, som gerne vil være frivillige i Beredskabet f.eks. ældre kvinde fra Gellerup Kirke 

samt en kørestolsbruger blot for at nævne bredden. Der samarbejdes udover med foreningerne også med 

imamerne om at sprede forskellig information i forbindelse med fredagsbønnen. 

Der er ca. 60 mennesker, der normalt er aktive, og som går rundt og taler med de unge. Beredskabet 

ønsker at være tryghedsskabende. Som led i arbejdet anvendes WhatsApp til at sende beskeder til 

hinanden.  

Nogle af de emner som beredskabet har taget op er: Lattergas – som mange unge har brugt som rusmiddel 

– der er arbejdet med informationsmøder om Hardball, samt information om trafikkultur samt 

bandedannelse. 
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Herefter gik de 3 oplægsholdere over til de tre emner under overskriften Beredskabet: 

1. Uro påført af udefrakommende eller egne beboer – hvad kan man gøre som Beredskab 

Det er meget vigtigt at man koordinerer i de forskellige situationer, så man på den måde hjælper og 

understøtter hinanden uanset om man er politi, ansat eller frivillig. For at komme hurtig i kontakt 

med hinanden har man udover WhatsApp også telefonlister, så man kan sende sms rundt. Det er 

ligeledes vigtigt, at der er mange som er ude, når der er uroligheder, fordi det alene også er 

medvirkende til at dæmpe gemytterne 

 

Lige nu samles 10‐25 unge foran Gudrunsvej 76, hvor der sælges hash og de er meget støjende. 

Men spørgsmålet er: hvor skal de unge gå hen? – spurgte en beboer.  

Svaret var opsøg gerne politiet men henvend jer også som beboer til Gadeplansmedarbejderne og 

til Kontaktstedet. En anden metode er også at føre dialog med de unge ‐ Det er vigtigt at snakke 

med de unge mennesker uden nødvendigvis at være politibetjent. Det samme gør sig gældende, 

hvis man oplever støjende naboer, genboer eller andre i opgangen. Snak med dem, der forstyrrer 

dig. Politiet er ligeledes godt klar over, at der er et problem på parkeringspladsen ved Gellerup 

Kirke. 

 

Klaus opfordrede igen til at kontakte politiet, når man ser eller oplever noget. Politiet handler på de 

informationer politiet får, og på hvad der indberettes, hvad man har set, hørt eller oplevet ikke på 

rygter. Der vil altid i boligområdet være nogle familier, som fylder meget. Disse familier følges ofte 

under §18. Igen er det vigtigt at understrege, at alle borgere har underretningspligt, hvis man har 

nogle relevante oplysninger og så har socialforvaltningen myndighedsretten.  

 

Det blev nævnt at der pt. er ca. 100 kvinder i WhatsApp gruppen. De indgår ikke direkte i 

Beredskabet og deltager ikke i møderne, men de følger med i hvad, der sker i lokalområdet via 

WhatsApp. Der er bl.a. også taget initiativ til at spejderne i sommer tog på lejr for at forhindre dem 

i at medvirke til eller deltage i uroen.  

 

Hvis man vil vide mere om hvem, der kan være med i det civile beredskab, kan man kontakte Simon 

El – Zeinab. Simon nævnte også, at der ikke kommer mange foreninger til møderne, til gengæld er 

foreningerne gode til at handle på her og nu indsatser eller aktiviteter. 

 

Vi skal alle medvirke til at sørge for det gode liv for alle unge. 

 

2. Covid pandemien – samarbejde med Beredskabet 

 

Spørgsmålet blev rejst om Beredskabet skal spille en rolle f.eks. under Corona. Det spørgsmål blev 

ikke stillet da Coronapandemien brød ud i Danmark i marts. Da opstod der et helt andet beredskab, 

som hjalp folk på forskellig vis.  
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Nogle dannede et hold, som købte ind til ældre, svagelige og syge samt de, som kom i isolation.  

Der blev udsendt information både på arabisk og somalisk. Baba og Bydelsmødrene blev af ansatte i 

Folkesundhedsenheden uddannede til Corona‐guide, som kunne hjælpe folk – men som også 

sammen med Beredskabet var vagt ved testcenteret ved E&P Huset. 

Der blev produceret plakater, film, indlæg på Facebooke etc. 

 

Et sådan akut beredskab kunne tænkes underlagt Samvirket. På samme måde, som da klubberne 

lige pludselig modtog en del penge til brug for sommerferieaktiviteter. Man kan tænke sig at man 

arbejder videre med de erfaringer fra Coronaberedskabet og ser om dette arbejde evt. kunne 

danne præcedens for mere handlingsorienterede tiltag. 

 

3. Nye beboer i området – skal Beredskabet spille en rolle her 

 

Aarhus er en stor by, og der bygges meget ikke bare i Gellerup/Toveshøj men i hele byen. Det er 

meget vigtigt at man tænker, hvordan kan vi få nye beboer til at blive fastboende. Derfor er det 

vigtigt at de der flytter til ikke opfatter sig selv som gæster og de andre beboere som værter. Er 

man gæst, så involverer man sig ikke. 

 

Derfor er det vigtigt at byde nye beboer velkomne – Det kan f.eks. gøres med de velkomstinitiativer 

som BBBO og Aarhus Kommune er i færd med at iværksætte. Politiet vil også gerne spille en rolle i 

de månedlige velkomstmøder BBBO vil lave for sine beboer og de kvartalsmøder for såvel beboer i 

de almene boliger såvel som de private, som Informationscenter Vest vil komme til at danne 

ramme for. 

 

Der kom desværre ikke så mange konkrete input til de tre emner, som Samvirkets styregruppe havde 

ønsket sig, derfor vil styregruppen på sit næste møde27. oktober drøfte, hvorledes der kan arbejdes videre 

med disse overskrifter. 

 

Læs også artiklen om Kvartalsmødet på gellerup.nu: https://gellerup.nu/2020/09/30/beredskabet‐et‐

enestaaende‐samarbejde‐om‐tryghed‐i‐gellerup/  

 

 


