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.

Dagsorden til møde i Samvirkets Styregruppe 15. december kl. 16.30
Mødet blev afholdt på teams
Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Lotte Mose Boldsen, Ilham Mohammed, Youssef Abdul Kader,
Helle Hansen, Chadi Ali Kayed, Maryan Hayir, Shukri Jama Abdulle, Ester Engrob
Afbud: Rasmus Brandt Lauridsen, Elsebeth Frederiksen, Randa Burara Radwan
Uden afbud:
Ordstyrer: Shaymaa Ahmad Najjar
Referent: Lone Hedelund
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Rasmus Brandt Lauridsen, 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
Referat:
1. Velkomst og dagsorden v/ Shaymaa Ahmad Najjar
Shaymaa bød velkommen og indledte med nogle praktiske oplysninger. Da ikke alle var på til tiden
blev punkt 2 flyttet ned som punkt 9 på dagsordenen.
2. Evaluering af Kvartalsmødet 24. november
• Det var sjovt at sidde i ”studiet”, hvor der var en god stemning – men det var dejligt at hele
40 var med på teams
• Studiet (v. Gellerupscenen) virkede også godt, når man sad hjemme og fulgte med
• Jeg var blot med den sidste time, men synes det fungerede godt – har også spurgt en kollega
som sad hjemme og det var vedkommende enig i
• Glad for at vi gennemførte – og glad for jeres positive tilbagemeldinger
• At holde møder på zoom tager kortere tid end fysiske møder, det skal vi lige overveje
• Shaymaa havde for mange opgaver, så det skal fordeles bedre
• Måske vi skal tænke lidt anderledes næste gang
• Jeg sad i min sofa og nød at mødet gik godt
Shaymaa spurgte ind til, om der var nogle fra styregruppen, som har en holdning
til om der skal køre Facebook Live ved siden af zoommødet. Muligheden var der til kvartalsmødet
og det var der nogle få som gjorde brug af.
Svar fra styregruppemedlemmer er at ved at bruge Facebook Live, når man sikkert mange flere beboer.
Det kræver imidlertid at styregruppemedlemmerne bliver bedre til via deres netværk at gøre opmærksom på datoer og indhold for Samvirkets offentlige møder: dvs. kvartalsmøde og årsmøde.
En bred kanal kunne være via Beredskabet. Dette fik en god modtagelse, da det vil være en god
måde at få beredskabet knyttet tættere på Samvirket.
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Konklusionen blev derfor at de næste møder foregår såvel over ZOOM, som over Facebook Live.
3. Årsmødet 26. januar – hvad, hvor, hvem udover valg samt kåring af Årets Ildsjæl
Under det foregående punkt blev det foreslået, at styregruppen set i lyset af de mange restriktioner
i forbindelse med Corona kunne overveje at årsmødet i januar blev ændret til et kvartalsmøde, og
at årsmødet dermed blev udskudt til marts eller maj, alt efter situationen.
Forslaget vandt gehør hos styregruppemedlemmerne, og er dermed besluttet. Styregruppen træffer på sit møde d. 12. januar 2021 beslutning om, hvornår årsmødet skal afholdes.
Den beslutning affødte, at styregruppemedlemmerne skulle tilkendegive, om de ønskede at fortsætte som styregruppe, til det er muligt at afholde årsmødet. Det var alle enige i. Ligeledes at kåringen af hvem, der skal have årets ildsjælepris for 2020, udskydes.
På mødet d. 12. januar træffes der desuden også beslutning om temaet for kvartalsmødet d. 26.
januar.
Følgende punkter er pt. i forslag:
• Beboerhuset Laden samt Forsamlingshuset
• Børn & Unges vision for en fritidspolitik
• Den kommende helhedsplan – hvordan kommer Aarhus Kommune på banen
• Livet med Corona
4. Udkast til folder v/ Helle og Elsebeth
Punktet udskydes til styregruppemødet d. 12. januar. Men prøv inden da at kigge på følgende link,
da det er denne tidligere folder, Elsebeth og Helle har i tankerne: https://skraeppebladet.dk/pdf/2011-10-indstik2.pdf
5. Nyt fra Gellerupmodellen
Havde møde for ca. 2 uger siden. Her blev Rasmus udpeget til at repræsenterer Gellerupmodellen
sammen med Lotte.
På mødet deltog Christian Mølgaard fra Borgmesterens Afdeling samt Ole Kiil, idet man gerne ville
drøfte Gellerupmodellen’s funktion, og hvad det betyder for sammenhængskraften i området at
have dette forum. Mødedeltagerne i Gellerupmodellen er enig i, at de ønsker at dette mødefora
fortsætter, men at de mangler, at der er nogen som tager lederskabet, da det vil sørge for en fastholdelse og fremdrift samt forbedre samarbejdet til gavn for hele området. Det er en udfordring for
Gellerupmodellen, at nogle af mødedeltagerne har deres daglige gang i lokalområdet, mens andre
er placeret andre steder i byen.
6. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
Der er ikke sket det store siden styregruppens sidste møde. Der er opslået yderligere en stilling til
Sjak & Byg, hvortil der er ansøgningsfrist 10. januar 2021. Så hvis der er nogle som kender en god
håndværker, så opfordre endelig vedkommende til at søge stillingen: http://fs-aarhus.dk/jobopslaghaandvaerker-med-hjertet-paa-rette-sted/
Har haft et møde med afd. 4 i forbindelse med udarbejdelsen af prækvalifikationen til den nye helhedsplan, hvor man kom lidt skævt ind på hinanden. Begge parter har beklaget dette overfor hinanden, og derfor er der aftalt et nyt møde i begyndelsen af januar
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I torsdags overtog Region Midt den fulde drift af testcenteret i Nordgårdhallen, og der skal nu bestilles tid til testning. Da det har skabt noget forvirring blandt borgere i Aarhus, kunne Jesper orientere om, at der dels er oprettet en telefonlinje med tidsbestilling for borgere, som IKKE har NemID.
Tlf. 78424242, dels vil der muligvis komme en ansat fra Borgerservice og sidde i Yggdrasil.
I forbindelse med ændringerne er der via beskæftigelsesforvaltningen blevet ansat 2 personer. Det
var oprindelig tanken at der skulle have været ansat 4, men for at beholde Bydelsmødre blev disse
to stillinger konverteret til at fastholde ansættelsen af Bydelsmødrene også i forhold til det timetal
de har mulighed for at arbejde.
Helhedsplanen havde gerne set at det havde været det jobteam, som er i Yggdrasil, der havde fået
til opgave at ansætte de ledige stillinger. Det ville også have kunnet forhindre den forvirring, der
har været blandt både Bydelsmødrene og andre beboer i området.
Efter Styregruppemødet er sekretærerne blevet orienteret om, at 2 af Bydelsmødrene bliver sendt
ud på vagter andre steder i byen, og at hvis de allerede ansatte Bydelsmødre er interesserede, vil
der blive arbejdet for ansættelse i en længere periode.
Der er dog heldigvis lidt at glæde sig over idet Stensagerskolen allerede har indled samarbejde med
Beskæftigelsesteamet i helhedsplanen i forhold til ansættelse af lokale folk, ligesom de forskellige
byggepladser også har fået øjnene op for muligheden. Så der ansættes pt lokale beboer ikke bare
lokalt men også til arbejdspladser andre steder i Aarhus.
Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus søger en medarbejder, som kan være med til at hjælpe
de beboere, der skal flytte til et andet boligområde som følge af regeringens ghettoplan. Denne
medarbejder skal hjælpe beboerne med at falde godt til i deres nye bolig og i deres nye lokalområde: http://fs-aarhus.dk/jobopslag-hjaelp-nytilflyttere-med-at-falde-godt-til/
7. Nyt fra afd. 4
Har stadig en konflikt med administrationen angående lyset i porten. Afdelingen er nu bevilliget
30.000 kr. til dækning af udgifterne, men da de årlig er på 150.000 kr., er lyset i porten stadig slukket, og der er sendt en klage til Foreningsbestyrelsen.
https://skraeppebladet.dk/2020/12/hvad-med-stoetten-til-gellerup-museum/?fbclid=IwAR3A_RmA0HCcu57ypBdgvvrO7LmtQrD36yA6NIQqv_t6wDV8ovXcD4RGHgk
Administrationen ønsker at tyvstarte fraflytningen af de beboere, der har boet længst i afdelingen,
fra de blokke som skal rives ned til andre blokke, det vil afd. 4 ikke gå med til. Dels finder de, der er
en måde hvorpå de tvinges til at accepter den fysiske helhedsplan, dels er de nervøse for at flere
opgange vil komme til at stå halvtomme med hærværk til følge. De er heller ikke enige med administrationen i, at det er muligt at få lejere til at bebo lejligheder for en kort periode.
8. Nyt fra afd. 5
Intet nyt fra afd. 5. Afdelingen har aflyst alle møder med administrationen
Informationerne fra afd. 4 og 5 fik en repræsentant i styregruppen fra afd.3 til at spørge ind til,
hvordan det kan være, at Borgmesteren holder fast i, at der skal rives bygninger ned i Skovgårdsparken, når den nu er røget af Ghettolisten. Beboerne i afd. 3 er forvirrede over fastholdelsen af
den udmelding.
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Til dette svarede Jesper, at det er der mange, der ikke forstår, hverken beboer eller ansatte. Der er
ikke lovhjemmel til at træffe en sådan beslutning.
Der har været iværksat interview med ca. 200 beboer fra Skovgårdsparken bl.a. om hvordan de synes om at bo i Skovgårdsparken. Flertallet er meget tilfredse og glade for at bo der, men man ser
gerne der bliver gjort noget ved den mindre gruppe af unge som hænger ud ved vaskeriet og festlokalet.
9. Ansøgninger til Corona-puljen
Der er indkommet 7 ansøgninger på i alt 61.928 kr.
Ansøgningerne spændte vidt. Styregruppen besluttede at imødekomme samtlige ansøgninger og at
bruge hele beløbet. Dog skulle der tages kontakt til 2 af ansøgerne mhp afklaring, den ene dels
mhp. lokalt tilhørsforhold, den anden i forhold til rettelser af brugen af midlerne.
I forbindelse med skriftligt svar til ansøgerne skal der gøres opmærksom på, at alle skal tage masser
af billeder af deres begivenheder. At de forpligtiger sig til at lave fortællinger om aktiviteten/aktiviteterne til gellerup.nu gerne med fortællinger fra dem, der har deltaget i aktiviteten. At der skal aflægges regnskab med bilag for hele beløbet. At de kan forvente at skulle deltage på årsmødet og
berette om, hvad det har betydet for dem og deres deltagere at modtage midlerne.
Under debatten kom det frem, at der er flere, som har givet udtryk for, at de ikke havde kendskab
til puljen. Med baggrund i dette blev styregruppens medlemmer opfordret til at de også er ansvarlige for at sprede en sådan oplysning i deres netværk.
Desuden blev der gjort opmærksom på, at man som forening kan få hjælp til at søge og hvor man
kan søge via helhedsplanen.
Følgende har fået tilskud:
Aktivitet

Ansøger

Oplæg for fædre på Gellerup Kirke

Livsværkstederne, Gellerup Kirke samt Baba

Udflugter og hygge for forældre og medlemmerne af idrætsforening

Idræt Venskabs Forening 05

3x lørdagshygge med suppe for 50+ i Livsværkstederne

Q-Huset

10 unge på stand-up tur

Abdi Nur Hussein

Corona Broderi - hver for sig

Shaymaa Najjar

Tur til Den Gamle By/Juleaktivitet(poser) til børnefamilier

Familien Familienetværk

Hjælp til svømning

DK Fritidsforening

10. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”

•
•
•

Godt møde
Mangler samvær – generelt – men det bliver nemmere og nemmere at begå sig på teams
Fin mødeledelse – godt med en aktiv mødeleder
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