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 fra Samvirkets Styregruppe 23. februar 2021 kl. 16.30
Mødet blev afholdt på teams
Deltagere: Lotte, Rasmus, Helle, Ilham, Chadi, Yousef, Esther, Shukri
Afbud: Elsebeth, Randa, Maryan
Uden afbud:
Ordstyrer: Lone Hedelund
Referent: Shaymaa Ahmad Najjar
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Rasmus Brandt Lauridsen, Lotte Mose Boldsen, 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/ Lone Hedelund
2. Opsamling fra Styregruppemødet 12. januar
3. Opsamling og evaluering af Kvartalsmødet 26. januar
Styregruppen var tilfredse med forberedelse og afvikling af Kvartalsmødet. De forskellige indslag
skabte god dynamik ved den digitaliserede form.
4. Forberedelse af Kvartalsmødet 23. marts 2021
Tema, gæster, tilmeldingsliste, placering, opgavefordeling
Det kommende kvartalsmøde bliver live‐transmitteret fra Yggdrasil og ikke ved Gellerupscenen
grundet udfordringer med internetforbindelse, lys og baggrund.
Virtuelt på Zoom og Facebook Live
Placering: Yggdrasil
Varighed: 2 timer
Værter: Chadi Kayed og Randa Radwan
Indhold:
Jesper Kurdahl fortæller om 4 ugers drop in‐snak i Yggdrasil i ugerne 11 til og med 15 (samt uge 18 til
og med 21), disse vil foregå i tidsrummet 15:00‐17:0, hvor alle kan komme med inputs til den nye Bolig‐
sociale Helhedsplan. Herefter bliver deltagerne delt i 4 zoom grupper, hvor de har mulighed for give
input til følgende forskellige områder: Børn og unge, Tryghed, Medborgerskab og Beskæftigelse.
Denne appetizer til at engagere sig i Jespers fysiske inddragelsesproces bliver efterfuldt af en opdate‐
ring på svar fra BL (Danmarks Almene Boliger)´s Corona ensomhedspulje, også kaldt ’Vær‐med Puljen’.
Herudover har Samvirkets Styregruppe lagt sig fast på at afsætte yderligere 50.000 kr. fra Samvirkets
restpulje, som kan søges til aktiviteter. Denne nye runde har til hensigt at støtte op om igangsættelse af
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aktiviteter efter Corona. Samvirkets Sekretær skriver en statusopdatering på facebook som alle styre‐
gruppemedlemmer kan dele med deres netværk. Udkast til ansøgningsskema bliver tilsendt med refe‐
ratet.
Styregruppen besluttede sig derudover for at lade Rasmus Brandt, repræsentant fra Gellerupmodellen,
undersøge muligheden for at indgå et samarbejde med Beredskabet i forbindelse med afholdelse af et
ekstraordinært virtuelt Kvartalsmøde inden d. 23. marts 2021 med tema: Uro i Gellerup og Toveshøj. Til
dette kvartalsmøde ønsker Samvirkets Styregruppe en generel briefing i forbindelse med de seneste
uroligheder i området og input til, hvad man som beboer kan gøre ’her og nu’ samt ved første trin i
genåbningen.
5. Udkast til folder v/ Helle, Elsebeth, Yousef (og Peter From)
Helle Hansen, Elsebeth, Peter From og Youssef vil arbejde videre med udvikling af et 12 siders informa‐
tionsavis der skal udleveres til beboere ved Gellerupparken, afd. 4 + Toveshøj, afd. 5 + Skovgårdspar‐
ken, afd. 3 + Aarhus Kollegiet, afd. 32 + AAB’s Afd. 24 + de nye byggerier Pionerhusene, Zebra House,
Emmasvej og Ingersvej og alle parcelhuskvarterne. Og derudover et antal aviser til udlevering i Informa‐
tionscenter Vest, samt til ny indflyttere.
Indhold: Fortællingen om Samvirket, Samvirkets Aktøratlas samt info‐platforme.
Udgifter: 10 000kr for 5000 eksemplar. Samvirket betaler.
Skræppebladet kan betale Layout og Lommeguld kan dele ud
6. Nyt fra Gellerupmodellen
Gellerupmodellen afventer svar i forbindelse med formen på Gellerupmodellens fremtid. Der har ikke
siden sidste Styregruppemøde været møde i Gellerupmodellen.
7. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
Det Boligsociale Hus har hjulpet Røde Kors med vintertøjs‐uddeling. Derudover er der også uddelt gra‐
tis mundbind til beboere i området fra Yggdrasil. Det Boligsociale Hus skal bruge den kommende tid på
at samle inputs den kommende Boligsociale Helhedsplan.
8. Nyt fra afd. 4
Afdelingen oplever stadig mangler og fejl. Der er mangel på økonomi til belysning af indkørsler ved for‐
skellige blokke. Derudover skal 135 lejligheder ombygges, så det resulterer i, at der ved en række op‐
gave ender med at være 3‐4 lejligheder pr. opgang. Afdelingsbestyrelsen er utilfreds med det store om‐
fang af ombygninger og nedrivninger. Derudover er afdelingsbestyrelsen utilfreds med omfanget af
nedfældede træer. Brabrand Boligforening sender spørgeskemaer til mange beboere i afdelingen der
omhandler ’frivillig fraflytning’. Det skaber ifølge repræsentant for afdelingen en stor usikkerhed hos
beboerne, også hos beboere der ikke er garanteret nedrivning. Afdeling 4 føler sig holdt udenfor admi‐
nistrationens beslutningsprocesser.
9. Nyt fra afd. 5
Mødet med projektafdelingen og Borgmesteren ang. helhedsplanen blev aflyst. I går aftes oplevede
Afd. 5 at uroen i området resulterede i nedbrænding af Bålhytten i bebyggelsen. Laden er delt i to ud‐
valg; et administrationsudvalg og t aktivitetsudvalg. Begge udvalg har holdt møde. Laden åbner i August
2021. Afd. 5 vil undersøge muligt samarbejde med jobteamet i Det Boligsociale Hus. Afd. ønsker at ind‐
drage lokale foreninger i aktivitetsudvalgets arbejde.
Overvågningskamera i området kan bruges til at retsforfølge dem, der smider udefrakommende skrald i
områdets containere. Dette forudsætter af de lokale beboere skriver til e‐mailadresse, hvis og hvornår
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de har set den konkrete hændelse, samt notere og tilsender nummerpladenummer til politiet. Politiet
retsforfølger ved at undersøge overvågningskameraets optagelse på det konkrete tidspunkt, hvor hæn‐
delsen fandt sted.
10. Noget nyt i forhold til afd. 3
Det er stadig uvis om afd. 3. og AAB afd. 24 bliver en del af et boligsocialt arbejde, da afdelingen (Skov‐
gårdsparken) røg af Ghettolisten.
11. Nyt i forhold til Corona i lokalområdet – tiltag – initiativer etc.
Testecenteret ved Nordgårdhallen har stadig åbent i weekenderne. Herudover afholder Sundhedsstyrelsen
og KL et webinar om Corona Vaccinen d. 2. marts. https://www.kl.dk/nyheder/beskaeftigelse‐og‐integration/in‐
tegration/2021/februar/webinar‐om‐vaccination‐mod‐covid‐19‐maalrettet‐borgere‐der‐ikke‐taler‐dansk‐og‐saar‐
bare‐borgere‐som‐har‐anden‐kulturel‐baggrund/

12. Ansøgninger til Corona‐puljen – hvordan går det – tilbagemeldinger
Opsamling fra ansøgninger:
 Baba og Gellerup Kirke: Udskudt pga. forsamlingsforbud.
 Q‐Huset: afholdes 20. marts, en lørdag i april (inden Ramadan) og en lørdag i maj (efter Eid).
Social Drive out har modtaget flyers i forbindelse med arrangementet. Tilmelding sker ved
opringning.
 Familienetværket har afviklet deres aktivitet og Peter From har skrevet om aktiviteten.
https://gellerup.nu/2021/01/04/familienetvaerket‐soergede‐for‐corona‐sikker‐julehygge/
Fællestur til Den Gamle By er udskudt pga. nedlukning
 Broderi‐Hver for sig. Kvinder har broderet derhjemme og d. 27. 2 kan alle deltagere hente
billedramme og blomster fra Shaymaa´s indgang. Udstilling udskydes til når Biblioteket åb‐
ner.
13. Fastlæggelse af næste styregruppemøde – enten 22.3 eller 6.4
Sekretær sender mødeindkaldelse til Styregruppemøde d. 19.4 samt Samvirkets Kvartalsmøde d‐ 23.3.
Deadline på Livet efter Corona (Samvirkets 2. runde) er d. 16. marts. 2021
14. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”
 Der skal også på Kvartalsmødet gøres opmærksom på at der 12‐18. april er National Affalds‐
dage, og om der måske er interesse for at lave noget i gellerup/Toveshøj
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