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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 til møde i Samvirkets Styregruppe 12. januar 2021 kl. 16.30 
Mødet blev afholdt via teams  
 

Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Rasmus Brandt Lauridsen, Lotte Mose Boldsen, Ilham Moha-

med, Youssef Abdul Kader, Helle Hansen, Chadi Ali Kayed, Randa Burara Radwan og Ester Engrob 

Afbud: Maryan Hayir, Shukri Jama Abdulle, Elsebeth Frederiksen 
Uden afbud:  
 
Ordstyrer: Shaymaa Ahmad Najjar  
Referent: Lone Hedelund 
 
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Rasmus Brandt Lauridsen, Lotte Mose Bold-

sen, Ilham Mohamed, Youssef Abdul Kader, Helle Hansen, Chadi Ali Kayed, Randa Burara Rad-
wan, Maryan Hayir, Shukri Jama Abdulle, Ester Engrob og suppleant Elsebeth Frederiksen 

 

 
Referat: 
 

1. Velkomst og dagsorden v/ Shaymaa Ahmad Najjar  

2. Opsamling fra sidste møde 

Sekretærerne beklagede, at de havde overset en ansøgning. Ansøgningen vil blive drøftet under 

punkt 12. 

3. Tema for kvartalsmødet 26. januar 2021 

Efter lidt snak frem og tilbage om forskellige emner og forslag endte Styregruppe på at mødets 

tema skulle være: Livet (i området) under Corona med forskellige oplæg, videoindlæg, og samtaler 

med både ansatte og beboer samt nogle fra foreningslivet. 

Forslagene til, hvem der skal deltage, var mange, og nogle emner blev delegeret ud til Styregruppe-

medlemmerne og andre tager sekretærerne sig af. 

 

Udover temaet blev det også diskuteret om det var på dette eller næste Kvartalsmøde, som er 23. 

marts, at man skulle have fokus på vaccinen og hvordan den virker. Da der endnu ikke er mange, 

som er blevet vaccineret, blev det aftalt at emnet tages op på næste styregruppemøde. 

  

Fysisk fremmøde på Gellerupscenen/Yggdrasil bliver: Shaymaa Ahmad Najjar og Lars Christensen 

som står for den tekniske del, samt ordstyrerne Chadi og Randa – sidstnævnte med Helle som 

backup, hvis Randa er på arbejde. Det giver som restriktionerne er nu mulighed for at have 1 gæst i 

studiet. 

  

Kvartalsmødet bliver via Zoom med Facebook Live ved siden af. Dagsordenen/drejebogen bliver 

denne gang uden tidsangivelser, så der ikke skulle blive en unødig lang pause. Der lød endnu en op-

fordring til at Styregruppemedlemmerne” forpligter” sig til at sprede budskab om Kvartalsmøde via 

deres digitale netværk, derudover informeres det civile Beredskab om Kvartalsmødet. 

 



 

2 

4. Nyt tidspunkt for Årsmødet, som var planlagt til afholdelse 26. januar – herunder kåring af Årets 

Ildsjæl 

Styregruppen besluttede at flytte Årsmødet til tirsdag d. 25. maj. Som følge af denne beslutning til-

trådte bestyrelsen, at de fortsætter som bestyrelse indtil dette møde. 

5. Udkast til folder v/ Helle og Elsebeth 

Helle og Elsbeth har haft møde og har talt om at hovedvægten i et indstik/løsblad skal ligge på føl-

gende emner: Samvirket hvad er det og hvad laver man der, de forskellige afdelinger både 3,4, 5 

samt kollegiet, generelt om de tilbud, der er i området, hvor man mødes og hvad man mødes om 

som beboer. Men også information om politiet og deres arbejde i området samt Beredskabet. 

Målet er at få indstikket klar til uddeling sammen med Skræppebladet 6. maj. 

Tilbagemeldingen fra Styregruppen var, en opfordring til at vælge emnerne med omhug og om-

tanke, så man henvendte sig både til nuværende men også kommende beboer, at designet blev en-

kelt. 

Følgende arbejder videre og kommer med udkast til næste styregruppemøde (som endnu ikke er 

planlagt): Youssef, Helle og Elsebeth, desuden kontaktes Peter From og BBBO for at høre om de vil 

deltage i gruppen. 

Økonomien til indstikket vil forsøges bevilliget fra Den boligsociale helhedsplan, Informationscenter 

Vest samt evt. Gellerup Fællesråd. 
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6. Nyt fra Gellerupmodellen  

Der har netop været afholdt møde, hvor politiet havde informeret om at både jul og nytår var forlø-

bet stille og roligt. Der havde været nogle få episoder, men slet ikke på niveau med foregående år. 

Politiet er dog bekymret over at der er en stigning i salg af stoffer og at de antræffer unge helt ned 

til 13 år med hash eller kokain i lommerne. 

Man oplever også, at mange beboer er blevet Coronatrætte og derfor ikke følger retningslinjerne – 

det kan være at gå ud og handler selvom man er smittet, at børn er udenfor og leger selvom de er 

smittede, og samtidig er der forældre som har svært ved at forstå, at man ikke må sende sine børn i 

daginstitution, skole eller til fritidstilbud såfremt enten de selv eller andre i familien, som er smit-

tede. 

 

Dette førte frem til en snak om de unge, som for nuværende opholder sig ved parkeringshuset på 

Inger Christensengade eller som holder fest/sælger omkring fossen ved Gudrunsvej 76. Her går de 

også ind i opgangen, hvad beboerne ikke kan forstå de kan, da der er lås på døren. Her sidder de 

unge og ryger hash. 

Styregruppen opfordrede til at politiet var mere opmærksomme på parkeringshuset og ligeså de 

opsøgende medarbejdere samt medarbejderne for det nu Corona-lukkede Kontaktstedet. 

Der lød også en opfordring til at videregive oplysninger, når man iagttager nye hot spots. 

7. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan 

Der er lidt åbent i Yggdrasil men de fleste medarbejdere arbejder hjemme. Der har været afholdt 

nyt møde med afd. 4’s bestyrelse og det var et godt møde, hvor man drøftede udkastet til prækvali-

fikationen af den nye boligsociale helhedsplan. Den er nu sendt til Aarhus Kommune og Jesper for-

venter at der i april/maj vil blive afholdt nogle åbne workshops omkring indholdet af planen.  

8. Nyt fra afd. 4  

Der er stadig problemer med at få hel styr på og færdiggjort renoveringen. Afdelingsbestyrelsen kan 

ikke forstå at det går så langsomt og man knokler på at få konkrete aftaler med BBBO. Afdelingsbe-

styrelsen har klaget til Foreningsbestyrelsen, men de vil ikke gøre noget ved klagen. 

9. Nyt fra afd. 5 

Der er ikke så meget nyt. Pt. er der 70 tomme lejligheder, hvilket belaster afdelingens økonomi. Der 

er derfor kontakt til administrationen i BBBO mhp. drøftelser af tiltag for at få udlejet de tomme 

lejligheder. 

10. Noget nyt i forhold til afd. 3 

Orientering fra afd. 3/afd. 24 vil for fremtiden blive et fast punkt på dagsordenen.  

11. Nyt i forhold til Conona i lokalområdet – tiltag – initiativer etc. 

Region Midt har nedlagt testcenteret med tidsbestilling, men der åbnes op for muligheden for at 

blive testet uden tidsbestilling. Åbningstiderne kan variere uge for uge. Pt. er der mulighed for at få 

en antistoftest i Globus. 2 personer fra Corona-vagt holdet har fået flere timer heraf den en fuldtid. 

12. Ansøgninger til Corona-puljen – hvordan går det 

• Tilbagemelding fra Q-Husets ansøgning er, at grundet Coronaen har man ikke kunnet gen-

nemføre suppelørdagen i december og forventer heller ikke at kunne afholde den i januar. 

Men der håbes at kunne gennemføre den planlagte lørdag i februar og herefter i marts og 

april inden Ramadanen.  

• Foreningen Familienetværk sørgede i december måned for at 16 familier fik bragt en pose 

indeholdende kreative ting ud til dem, så de kunne lave noget hjemme, derudover blev der 

afholdt et arrangement hvor børn kunne lave nytårs-dekorationer, og hvor der blev serveret 

varm kakao og æbleskiver. På grund af restriktionerne blev børnene inviteret til at komme i 

små grupper á fire børn ad gangen. Billetter til besøg i den Gamle By afventer: https://gelle-

rup.nu/2021/01/04/familienetvaerket-soergede-for-corona-sikker-julehygge/  

https://gellerup.nu/2021/01/04/familienetvaerket-soergede-for-corona-sikker-julehygge/
https://gellerup.nu/2021/01/04/familienetvaerket-soergede-for-corona-sikker-julehygge/
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• Shaymaa orienterede om at 28 ud af de planlagte 30 kvinder er i færd med at brodere, her-

iblandt en del ældre kvinder. Planen var at Gellerup Bibliotek skulle lægge hus til en udstil-

ling med broderierne, som skulle åbne 23. januar. Det ser desværre på nuværende tidspunkt 

ikke ud til at kunne lade sig gøre, så en anden mulighed er at lave udstillingen virtuelt, med 

fotos af broderier og hvordan de hænger i hjemmet. En sådan udstilling kunne være en del 

af næste kvartalsmøde. 

 

Som det var blevet orienteret om under punkt 2, var en ansøgning fra Verdensskovene, Junior Ran-

gers og Livsværkstederne, desværre ikke kommet med i behandlingen af Corona-puljen på sidste 

Styregruppemøde. Der var enighed i Styregruppen om at give tilsagn til ansøgningen. Også denne 

ansøgning bevilliges midler fra Samvirkets Aktivitetsmidler. 

 

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

Intet evt. men tilbagemelding om mødet: 

• Vi er blevet hurtigere og mere effektive til at holde møder på teams 

• Gode snakke 

• Vi har nået meget 

• God styring 

• Glad for at være med 

 
 
 


