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 for mødet i Samvirkets Styregruppe 27.10 2020 kl. 16.30 til 19:00
Mødet blev afholdt i E&P Huset (max 10 deltagere)
Deltagere: Jesper Kurdahl, Anders Glahn, Chadi Ali Kayed, Lotte Boldsen, Youssef Abdul Kader,
Helle Hansen, Shukri Jama Abdulle, Ester Engrob, Maryan & Rasmus Brandt Lauridsen
Afbud: Ilham Mohamed
Uden afbud: Randa Radwan
Ordstyrer: Lone Hedelund
Referent: Shaymaa Najjar
Styregruppe medlemmer: 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 suppleant Elsebeth Frederiksen
Dagsorden:
1. Velkomst v/Lone
Referent og Elsebeth deltog ikke i styregruppemødet grundet forsamlingsforbud.
Rasmus Brandt Lauridsen kan, som Anders Glahn, blive valgt som repræsentant for Gellerupmodel‐
len til Samvirkets Styregruppe. Dette vil blive afgjort på gellerupmodellens næste møde.
Lone Hedelund og Ilham Mohammed holdt i fredags oplæg for skolebestyrelsen for Stensagersko‐
len, hvor de blandt andet fortalte om Samvirket.
2. Evaluering af Kvartalsmødet på ZOOM d. 29. september
Der var 40 deltagere (både fysisk og online) til Kvartalsmødet d. 29. september.
Generelt oplevede styregruppemedlemmerne, at Kvartalsmødet var vellykket. Succeskriterierne for
afvikling af Samvirkets Kvartalsmøde nytænkes grundet Corona omstændighederne. Det lykkes dog
ikke at opfylde styregruppens mål med at give Beredskabet inputs til udvikling. Styregruppemed‐
lemmerne foreslår, at Beredskabet skal være en bærende del af Det Boligsociale Helhedsplan.
3. Kvartalsmødet d. 24. november
Styregruppen diskuterede alternative måder for afholdelse af Kvartalsmødet d. 24. november. Sty‐
regruppemedlemmerne forslår, at der skal være to planer; en virtuel og en fysisk plan. Styregruppe‐
medlemmer foretrækker fysisk møde med teater‐opstilling, evt. Gellerupscenen.
Styregruppens forslag til første kvartalsmøde i 2021:
Tema: ’Arbejde – job og iværksætteri’. Til dette kvartalsmøde ønsker Styregruppen at inddrage føl‐
gende: Den Boligsociale Helhedsplan, fritidsjob (bl.a. LommeGuld), 3 iværksætterhuse på Karen Bli‐
xens Boulevard, konkret historie af Youssef Abdul Kader, beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz
(job efter uddannelse og praktik) og Hanne Marklund (nyuddannede og iværksætteri). Styregrup‐
pen ønsker at alle oplægsholdere fortæller om, hvem der får gavn af de forskellige indsatser. Der‐
udover var der bred enighed om at netop dette tema ikke kan løses på ét møde eller virtuelt.
Styregruppen beslutter følgende i forbindelse med Samvirkets Kvartalsmøde d. 24. november:
Tema: ’Corona‐ økonomi og ensomhed’. Styregruppen ønsker en mødedagsorden, der både tilgode‐
ser innovative Corona(‐underholdnings‐) indslag, og indslag der imødekommer og italesætter den
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’ensomhed’ Corona pandemien har skabt for nogle beboere. Kvartalsmødet skal ikke handle om
hvad Corona er for en størrelse¸ snarer hvad den har gjort ved os, og hvad vi som beboere, frivillige
og ansatte kan gøre i forbindelse med den fremadrettet. I den forbindelse foreslår Styregruppen
hjælpepakker: ’Corona‐pakker’. Forinden introduktion til denne nye hjælpepakke skal kvartalsmø‐
det byde på oplæg og præsentation af de initiativer, der allerede er sat i kraft, heraf Livsværkste‐
dernes Pop‐up initiativ mm. Efter kort oplæg af 2‐3 initiativer indsamles der blandt deltagere (både
i tilfælde af fysisk eller online møde) gode idéer til, hvad man i Gellerup og Toveshøj kan lave i for‐
bindelse med de nye Corona levevilkår. Under Kvartalsmødet skal der henvises til de 50 mio., der er
afsat for digitalisering og Corona. Derudover skal idéer, der skal præsenteres ligge inden for ram‐
men af Gellerup Kulturmidler, Genlyd og Samskabelsespuljer. Samvirkets styregruppemedlemmer
vælger at afsætte 50 000kr til en kvikpulje. Deltagere til Kvartalsmødet kan få bevilget penge til de‐
res ensomhedsbekæmpende‐ og mundbindsinitiativer. Inden Kvartalsmødet vil Helle Hansen kon‐
takte lokalcentret i Gellerup. Såfremt der er mulighed for at låne symaskiner fra lokalcentret, vil
hun sætte syning af mundbind i gang før Kvartalsmødet. Dette initiativ vil styregruppen afsætte 10.
000kr til.
4. Introdag d. 10. november
Introdagen aflyses.
5. Samvirkets folder
Helle kontakter Peter From og Elsebeth Frederiksen og arbejder videre med folderkonceptet.
6. Informationsmøder til nye tilflyttere
Samvirkets styregruppemedlemmer besluttede, at Samvirkets sekretærer på skift deltager i måned‐
lige intromøder for nye beboer, og at en repræsentant fra styregruppen deltager i kvartalsmøder
for nye beboere.
7. Samvirket 2022
Styregruppen vil foretage fokusgruppeinterview i forbindelse med Samvirkets fremtid. Til disse fo‐
kusgruppeinterview skal følgende spørgsmål diskuteres samt besvares: hvordan forestiller I jer at
Samvirket skal være? Hvem skal drive det? Hvordan skal det drives?
8. Nyt fra afd. 4
Der er udfordringer med aflysninger af vigtige møder i afd. 4. Aflysning af møder skaber utryghed
for beboere i afdelingen. Der er en anspændt situation mellem afdeling 4 og administrationen.
9. Nyt fra afd. 5
Intet nyt
10. Nyt fra Gellerupmodellen
Coronasituationen var forholdsvis kaotisk. I Gellerupmodellen skal der diskuteres, hvem der skal
være udpeget til at være en del af Samvirket. Første reelle møde i Gellerupmodellen afholdes i de‐
cember.
11. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
Åbent møde i forbindelse med ’den nye skole’ i Gellerup kan desværre ikke afvikles som ellers plan‐
lagt den 3. november, grundet Corona‐restriktioner. Repræsentanter fra Bydelsmødrene og Baba
mødes i E&P Huset, hvor de i fællesskab vil deltage online. Derudover vil det kun være muligt at
samles 10 personer til det åbne møde.
Trafikmøde torsdag d. 29. oktober aflyst grundet Corona‐restriktioner. Helle Hansen er i kontakt
med den socialdemokratiske bydelskandidat Peter Nørskov i forbindelse med et trafiksamarbejde
på tværs af 8220. Der er tale om et muligt trafikmøde hvert andet år.
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Aktivitetsmedarbejderen Aske Jensen har planer om at skabe et Forenings‐råd. Han vil gerne under‐
støtte kernegruppen af foreninger i Gellerup og Toveshøj.
Derudover har 9 unge i Gellerup meldt sig til at planlægge unge‐fællesskaber for unge under og
over 18 år. De vil gerne have et fysisk sted, hvor de kan afvikle ungdomsaktiviteter.
Herudover har flere i Det Boligsociale Regi talt om at etablere en genbrugsstation. Dette initiativ
skal ledes af lønnet medarbejdere, der både skal stå for oprydning og bæredygtige løsningsforslag.
Dette tænkes at være et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune.
Siden sidste Styregruppemøde er LommeGuld, med Nikolaj i spidsen, sat i gang. LommeGuld får op‐
gaver af forskellige virksomheder. Der arbejdes på to parametre: Fællesskab og arbejdsidentitet.
Samvirkets Styregruppemedlemmer foreslår at Sjak og Byg bliver en del af renoveringen af tidligere
Tovshøjskole (og kommende Stensagerskole).
12. Hvad tager I med fra mødet i dag?
Anders Glahn stopper og dette er hans sidste møde med Samvirket
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