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Referat fra Samvirkets online Kvartalsmøde 24 november 2020 

Heldigvis forløb dette kvartalsmøde mindre kaotisk sådan rent teknisk og deltagerantallet var højere end til 

Kvartalsmødet i september, ca. 40 deltog on‐and‐off. Til gengæld var de 8, der deltog på den forskudte 

platform i foyeren til Gellerupscenen, enige i, at det er kedeligt og træls ikke at kunne mødes fysisk til et 

Kvartalsmøde og at der håbes på at Årsmødet kan foregå fysisk. 

 

Helle Hansen startede mødet med at byde velkommen – så viste det sig der ikke var lyd – men så på igen – 

altså velkommen til alle på zoom og velkomst til Lars med kamera, Peter fra Vores Brabrand og gellerup.nu 

og Jesper på fløjen. Inden Helle overdrog skærmen til Klaus Hvegholm Møller gennemgik hun programmet 

for Kvartalsmødet. 

 

 
 

 

Tryghedsbarometer v. Klaus Hvegholm Møller: 

Der er forholdsvis rolig i området – så generel positiv tilbagemelding på trygheden. 

Der er dog stadig en del udfordringer, som der skal arbejdes med. 

I disse terrortider skal man være meget påpasselig med at rende rundt i området med synlige 

hardballpistoler. De ligner til forveksling rigtige pistoler, og det kan derfor få politiet til at tro, at man bærer 

et rigtig våben, og dermed uforvarende komme til at trække våben.  

Det er godt at tale med sine børn og unge om dette – ligeledes kan der ikke opfordres nok til at tale med 

sine børn om, at man ikke må, kører på de elektriske løbehjul på offentlige veje, når man er under 15 år. 

Klaus påpegede ligesom i september at 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. 
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Der har i dag været en meget uheldig episode i City Vest, hvor nogle unge mænd kørte ind i City Vest på 

scooter og filmede deres handling. De påkørte ved denne lejlighed et barn. De har lagt deres film på de 

sociale medier, men det er ikke en heroisk handling. 

Igen lød opfordringen til at kontakte politiet, såfremt man støder på skjulte knallerter og scooter i kældre 

eller andre steder, så politiet kan konfiskere dem. 

Der har i indeværende år indtil nu været 24 forskellige færdselsindsatser i Aarhus Vest. Resultatet af disse 

indsatser er yderst bekymrende. Der er lavet over 1000 påbud. 

Der er vanvidsbilister som kører over for rødt. De er farlige, så en opfordring til at færdes forsigtig i 

trafikken, men hvordan kommer vi den adfærd til livs? 

Der er vedtaget en skærpelse af fyrværkeriloven. Kaster man med sten, fyrværkeri via f.eks. bomberør kan 

man varetægtsfængsles også selv om man bare skød for sjov. Spred rygtet at der lige er afsagt en dom på 8 

år for at skyde mod en politibil. Er der viden om hvem der sælger ulovligt fyrværkeri, så meld det. Det 

beslaglagte destrueres. 

I det hele taget vil der blive vedtaget en del love i december hvori der er flere skærpelser f.eks. leje‐ og 

udlændingelov 

Der er stadig bandekonflikt mellem Trillegårdsbanden og unge fra Gellerup/Toveshøj, som indbefatter 

våbenbesiddelse blandt medlemmerne af de 2 grupperinger. Politiet er klar over, at der er mange i 

lokalområderne, som har informationer, om hvem de er, men får ingen henvendelser. Er man bange for 

repressalier kan man bruge www.politi.dk – og her tippe politiet anonymt. 

Nogle unge synes det er sejt at være med i en bande, andre børn og unge lokkes ind i fællesskabet med 

venlighed og belønninger i form af betaling for småjobs. Begynder den unge så at sige nej og trække sig, så 

bliver man lige pludselig fjenden og efterfølges. 

Husk at tage en snak med jeres børn og unge – og sig at de skal komme til jer og tale med jer, hvis de 

skylder tjenester og/eller penge – og gå så til politiet. 

Igen en kraftig opfordring til at anmelde, hvis man finder skjulte ting: våben, tyvekoster. Der tages DNA når 

disse ting beslaglægges og er det f.eks. våben og hvem der har brugt våbenet kan identificeres er 

strafferammen 2 år for våbenbesiddelse. Så husk at tippe politiet – yderste konsekvens ring 112. 

Intet har ændret sig siden september ‐ Vi er alle trætte af Covid‐19, men vi er nødt til at opfordre til 

afspritning, afstand, til at hjælpe hinanden nu hvor det bliver vinter og vi er mere indendørs. 

Spørgsmål: 

Er smadrede busstoppesteder hærværk? – Ja det er det – hvis der er videoovervågning og man kan se hvem 

det er så straffes de.  
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Jesper Kurdahl Larsen overtog herefter ordet for at give en status på den boligsociale helhedsplan, ikke 

den nye – den arbejdes der i øjeblikket på ved at skrive udkast til en prækvalifikation. 

Jesper trak 3 tiltag hvor unge er omdrejningspunkt frem: 

 en gruppe unge har lige støbt og bygget en grill – under kyndig uddannelsesvejledning 

 

 

  https://www.facebook.com/YggdrasilGellerup/videos/3676007472433068 

 Lommeguld – laver stadig popcorn når Fremad spiller kampe – og har ligeledes hjulpet med at 

pakke Tryghedsposer for Borgmesteren 

 En gruppe Junior Rangers er ved at uddanne sig til konfliktmæglere på gadeplan 

 

Borgmesterens Afdeling har indgået aftale med Bydelsmødrene om bemanding af det mobiletestcenter i 

Nordgårdhallen indtil udgangen af marts 2021. 

Baba hold 2 er klar til diplomoverrækkelse på Rådhuset sammen med en baba‐gruppe fra Tilst 

 

Selvom der er kommet mange mentorer til, så mangler Sara Achwah stadig nogle med naturtekniske 

uddannelser som hun kan matche med kvinder uden arbejde i lokalområdet. Så skriv eller ring til hende: 

sara.achwah@kvinfo.dk tlf.: 50 76 33 59. 
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Til Sjak & Byg er der opslået en stilling mere, gerne en håndværker med hjertet på det rigtige sted. 

Der er mange udfordringer i forbindelse med Corona – bl.a. selvisolering, hvordan skal man forholde sig – 

og igen unge har det svært. Så også fra mig vær omhyggelig. 

Har du input til den nye helhedsplan, så tag fat i mig. 

 

Herefter fulgte oplæg fra Heidi Frostholm angående Sport‐ og Kulturcampus: 

Store roser til Sjak & Byg – nu er der indgået aftaler med 3 unge ud af en gruppe på 12 om ansættelser. 

Har man lyst til en rundvisning er der flere som gerne vil gøre dette. I december bliver der rejsegilde men 

desværre ikke med den festivitas man havde forestillet sig. 
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Se video fra fejring af byggestarten: 
https://www.facebook.com/SportsogKulturcampus/videos/627091698013403 

Se FGU’s danselinje teste betonfundamentet i Bevægelseshuset: 

https://www.facebook.com/SportsogKulturcampus/videos/788131125273528 

 

Spørgsmål: 

Hvad med verdensbadet? – Ideen er ikke lagt på hylden, men skolen kommer til at tage en del af den plads 
verdensbadet var tiltænkt – der arbejdets på et nyt badetilbud som enten skal være kommunalt eller privat 

Lidt vigtigt at Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening samarbejder om retningen af en 
videoovervågning. 

 

Samvirkets Styregruppe 

Der er årsmøde d. 26.1 og Styregruppen håber inderligt at vi kan mødes fysisk. Gennem de sidste 10 år er 
Samvirkets Ildsjælepris blevet uddelt på årsmødet. Den første modtager var Jan Thielemann. Har du en 
kandidat er sidste frist for at foreslå vedkommende 8. januar. Det kan du gøre ved at skrive til Shaymaa 
Ahmad Najjar, som er sekretær for Samvirket og fortæl, hvorfor din kandidat har fortjent denne ærefulde 
pris via e‐mail: shaj@bbbo.dk 

 

Samvirkets OBS 

 Gellerup Fællesråd har fra Tryghedspartnernetværket, det er et samarbejde mellem kommunen, 
politiet og fællesrådene modtaget 250 muleposer, som kan afhentes i Informationscenter Vest (det 
tidligere E&P Huset). Bo Trygt‐posen indeholder: 5 gode råd mod indbrud, en magnet, en nøglering 
og et par bolsjer. Og desuden et tænd/sluk‐ur, der kan hjælpe med at slukke og tænde lyset i dit 
hjem, så tyven tror, der er nogle hjemme, selvom der ikke er. 

 Røde Kors har lejet sig ind i de lokaler, som Danmission tidligere var i – alle inviteres til at være med 
til at lave butik og andre aktiviteter. Vil gerne have kontakt til Sjak & Byg 

 Husk pop‐up cafeerne om onsdagen på Fredspladsen mellem kl. 13 og 16. Der stoleyoga i Gellerup 
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Kirke 

 Dejligt med det flotte billede på Nordgårdhallen – men mal gerne resten af hallen også 
 

Corona – tema – hvad har vi gjort: 

Jesper orienterede om at Samvirkets styregruppe har besluttet at oprette en Corona‐pulje. De siger om 
puljen: ”Har du en god ide til at modvirke Corona‐tristhed i området? Så kan du søge Samvirkets kvik‐pulje. 

Udfyld dette korte skema om hvem du vil lave det for – og hvad du har brug af midler. Så tager 
Styregruppen stilling hurtigst muligt. Der er kr. 50.000 i alt. Og der er løbende ansøgning. 
Tanken er alle kan søge. Formålet er, at det skal modvirke det pres Corona lægger på mange. Det kan være 
madhjælp, besøg eller gåture, aktiviteter, oplevelser eller konkrete ting som mundbind. 
 
Derfor gives ordet til 2 initiativer til at fortælle om, hvad de arbejder med: 
 

Bydelsmødrene v. Ilham Mohamed: Under Coronapandemien blev Bydelsmødrene enige om at lave en 
nødhjælpsgruppe, som kunne handle ind lave mad, kontakte Aarhus Kommune, hjælpe med mange 
forskellige ting. 

Desuden var Bydelsmødrene behjælpelig med at få produceret små film om brugen af mundbind på både 
somalisk og arabisk, oversætte retningslinjer til forskellige sprog. 

I forbindelse med disse tiltag fik Bydelsmødrene også kontakt til Aarhus Kommunes kriseberedskab og har 
hjulpet dem i forskellige sammenhænge især i forhold til oversættelse og opfordringer til at lade sig teste. 

Bydelsmødrene blev sammen med baba uddannet til Corona‐guider via ansatte fra 
Folkesundhedsenheden. Uddannelsen handlede om at give redskaber til at kunne besvare konkrete 
spørgsmål, når man stødte på dem i forskellige sammenhænge. 

Er nu aktiv omkring testcenteret samt vil søge midler fra Samvirkets Coronapulje til at sy mundbind. 

 

Livsværkstederne v. Gritt Rhinstrøm: Da Corona’en brød ud – lukkede Livsværkstederne ned på flere 

fronter. Derfor gik man ud på gaden og lavede pop‐up‐cafeer. Det man ønskede var at skabe fællesskaber. 

Disse cafeer har været 5 forskellige steder i området: Bispehaven, Skovgårdsparken, Toveshøj, 

Fredspladsen og Yggdrasil. Cafeerne byder på kaffe/kage, mad og snak 1 gang om ugen. Nu er det enten 

Fredspladsen eller Yggdrasil/Skovgårdsparken.  

I alt har man opnået 700 unikke kontakter. Tiltaget er ændret fra at være akut til fast form – nu skabers en 

ramme en platform. Man har sin ladcykel, som man tager ud med godt hjulpet af beboer, baba, Gellerup 

Bibliotek og Gellerup Kirke. Deltagerne er unge, gamle, folk på barsel, social udsatte, håndværkere etc. 

Pop‐up‐cafeerne er der stadig om onsdagen og ser sig om efter yderligere/fremadrettet økonomi til at 

fortsætte aktiviteten. 

 

Ideer: 
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Der er flere landspuljer man kan have fokus på, men kom gerne med gode forslag til Samvirkets lokale 
pulje. 

Kunne man evt. udsmykke ens vinduer som en julehilsen til alle, danne en indkøbspatrulje eller pynte 
vinduerne i offentlige institutioner. Styregruppen glæder sig til ansøgningerne 


