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 19. april 2021 kl. 16.30
Mødet afholdes på teams
Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Rasmus Brandt Lauridsen (mødte lidt senere), Lotte Mose Boldsen, Ilham Mohamed, Youssef Abdul Kader (mødte lidt senere), Chadi Ali Kayed, Shukri Jama Abdulle, Ester Engrob og Elsebeth Frederiksen
Afbud: Helle Hansen, Maryan Hayir

Uden afbud:
Ordstyrer: Ilham Mohamed
Referent: Lone Hedelund
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Rasmus Brandt Lauridsen, Lotte Mose Boldsen, Ilham Mohamed, 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/ Ilham
Ilham bød velkommen og takkede for at så mange deltog trods det at mødet er på teams.
2. Opsamling fra Styregruppemødet 23. februar
Der var ingen kommentarer til referatet
3. Opsamling og evaluering af ekstraordinært Kvartalsmøde 3. marts samt Kvartalsmødet 23. marts
Der var ingen kommentarer til de 2 afholdte møder.
4. Årsmødet 25. maj 2021
Styregruppen besluttede at udskyde årsmødet til august, da mødet grundet restriktionerne i området måske kunne risikere at skulle udskydes endnu en gang. Valg til styregruppen afventer til årsmødet i 2022. Indtil videre foreslås det at temaet for årsmødet bliver Samvirkets fremtid – se punkt
9.
Med denne beslutning bortfalder tilkendegivelse af hvem der genopstiller, samt fastlæggelse af første styregruppemøde efter årsmødet.
I stedet vil den fastlagte dato d. 25. maj blive afholdt som et kvartalsmøde med beskæftigelse som
tema. Om det bliver fysisk eller på zoom afventes det at tage beslutning om til i starten af maj, når
der er mere klarhed over situationen i Gellerup.
På Styregruppens arbejdsmøde d. 9. marts 2020 blev det besluttet at Kvartalsmødet i marts skulle
have følgende tema: Arbejde i området, hvordan får beboerne information/indflydelse – Würtz
kunne inddrages. Beskæftigelsesforvaltningen, helhedsplanen, Würtz, Sjak og Byg, Youssef kunne
komme med input.
Baggrunden for valget af temaet var at det fra starten af den nuværende helhedsplan var aftalt, at
man ville løfte området og skabe flere jobs til beboere. Hvordan får beboerne arbejde i lokalområdet?
Hvem er kommet i hvilke job?
Lone laver udkast til en drejebog som sendes til styregruppen til godkendelse. Sendes i uge 17.
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5. Ansøgninger til ”Fælles og sammen” puljen
Der var i alt indkommet 10 ansøgninger til puljen på i alt 134.840 kr.
Igen var der stor spændvidde i ansøgningerne. Inden mødet var der taget kontakt til 2 af ansøgningerne, idet der var uklarheder om tilhørsforhold til området for den ene ansøgnings vedkommende
samt mangel på et budget, den anden var inden mødet blevet gjort opmærksom på, at de temmelig
sikkert ville få afslag, da deres aktivitet ikke ville komme beboer i Gellerup/Toveshøj til gavn.
Den tredje ansøgning som fik afslag blev henvist til at få hjælp til at opnå tilskud til deres indkøb hos
aktivitetsmedarbejderen i den boligsociale helhedsplan. Og endelig fik den fjerde ansøgning afslag
med begrundelse i at de havde modtaget en stor afdel af den forrige pulje. Efter deadline blev der
indsendt yderligere en ansøgning, som derfor fik administrativt afslag.
Styregruppen besluttede at udvide puljen med 2.000 kr. ekstra så alle, der fik tilsagn fik bevilliget
det ansøgte beløb.
Følgende har fået tilskud:
Aktivitet

Ansøger

Socialt samvær for ensomme og enlige kvinde af alle nationaliteter

De Aktive Kvinder

Sommerferieaktiviteter især for børn og unge

Familienetværk

8 spisninger fredage aftner for børn og voksne i Gel/Toveshøj

Verdenshavernes venner

Folkekøkken på toppen af Blixen's

Vild med Gellerup og Livsværkstederne

12 kunstworkshops for børn og kvinde i Byparken

Gobaad

Skattejagt for alle aldre og fra hele Aarhus

Kvinfo

I forbindelse med skriftligt svar til ansøgerne er der gjort opmærksom på, at de 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.
6. Udkast til folder v/ Helle, Elsebeth, Yousef (og Peter From)
Fil med indhold samt layout af forside og en tekstside blev samt fil med leder blev præsenteret og
diskuteret.
Styregruppen kom med følgende input og fik følgende opfordringer:
- Sende flere billeder af forskellige aktiviteter – både fra afdelingerne samt af områdets forskellige traditioner
- God ide med kort i midten af indstikket, så man kan tage det ud og have i lommen
- Navnet Gellerup-guide er fin
- Der skal ikke være mange fast datoer i kalenderen, men mere omtale om begivenhederne og
hvornår de finder sted
- Der skal være tekst men indstikket skal ikke være for teksttungt
- Styregruppen fastholder at der skal trykkes 5.000 eksemplarer, så der er til at dele ud af
7. Nyt fra Gellerupmodellen
Møderne har ikke været afholdt. Dog er Gellerupmodellen blevet orienteret om højskolen på deres
sidste møde.
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8. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
Det sidste møde i første runde af de 4 workshops ligger tirsdag d. 20.4 og omhandler beskæftigelse.
Som det ser ud nu, vedbliver den boligsociale helhedsplan at understøtte Samvirket både med økonomi samt sekretærfunktion. Denne sekretærfunktion påtænkes udvidet således, at beredskabet
også kan understøttes med sekretærbistand, da det er svært for en frivillig forening at understøtte
beredskabet.
Ligeledes påtænkes det at der vil være penge til at give flere muligheder for at kunne understøtte
forskellige aktiviteter i området.
Lige nu er sognet Gellerup lukket ned, og man kan ikke opfordre beboer nok til at lade sig teste 1-2
gange ugentligt. Der har været mange opfordringer på via videoer som dels på sociale medier i stort
omfang, men der er stadig mange især mænd, som ikke lader sig teste. Der er både mulighed for
kviktest i Blixens og for PCR-test i Norgårdhallen i weekenderne. Der tales i lokalområdet om at
nogle skoler ikke anerkende kviktestene, men det er efterfølgende slået fast, at det skal de.
Udover de udvidede testmuligheder i Gellerup opfordres folk også til at tage andre steder i Aarhus.
9. Samvirkets fremtid – der blev på et tidspunkt talt om fokusinterview med følgende spørgsmål:
hvordan forestiller I jer, at Samvirkets skal være fremover, hvem skal drive det, hvordan skal det
drives, indhold. Hvordan skal samspillet være mellem Samvirket, Gellerupmodellen, beredskabet
etc.
Via workshopsene er der taget tiltag en snak om Samvirket i fremtiden, men det er vigtigt at den
kan foregå i et fysisk rum. Derfor blev det besluttet at årsmødet efter sommerferien skal have Samvirkets fremtid som temadiskussion. Inden årsmødet skal der udarbejdes et oplæg som kan drøftes
og udvikles på.
10. Nyt fra afd. 4
Afd. 4 skal i morgen have et fysisk møde med borgmesteren om bl.a. genhusning og tvangsflytninger.
Der er stadig mangler i forhold til renoveringen, men det er svært at finde den/de som man kan
klandre for det. Der er mange tomme lejligheder som afdelingen havde sat lid kunne udlejes midlertidig, men det har man fået nej til fra både BBO og Aarhus Kommune. Det betyder jo både en
dårlig økonomi, men også usikkerhed for fremtiden. Noget nyt er at der nu arbejdes på at 2 opgange med store lejligheder i de høje blokke skal ændres til mindre lejligheder. Det skaber også
utryghed hos dem, der bor i disse blokke.
Beboermødet 27. april er udskudt
11. Nyt fra afd. 5
Ikke så meget nyt. Der skulle ha’ været afholdt beboermøde 21. april, men det er udskudt til juni.
Der er problemer med affaldsskakterne som lukkes, fordi beboerne ikke kan finde ud af at sortere
og smide deres skrald væk efter reglerne.
Afdelingen regner med at få nøglerne til Laden i maj.
12. Noget nyt i forhold til afd. 3 og afd. 24/ Skovgårdsparken
Intet nyt
13. Informationsmøde for ny tilflyttere – BBBO månedligt og Informationscenter Vest kvartalsvis
v/Lone
Intet nyt – måske aktiviteterne sættes i gang i maj eller juni
14. Nyt i forhold til Corona i lokalområdet – tiltag – initiativer etc.
Der er mange forskellige tiltag udover dem, der har fundet sted gennem det sidste ½ år. Så lige pt.
er der følgende tiltag i lokalområdet:
- 2 Bydelsmødre har produceret små fil på arabisk og somalisk i forhold til at lade sig teste

3

-

Bydelsdmødrenes initiativ med at ringe på dørene med opfordring til at lade sig test har været
brugt i et indslag i TV2Fyn
- Muligheden for kviktest i Blixens forlænges i de kommende uger
- Patienssikkerheden har haft 32 folk ude i området for at opfordre beboerne til at lade sig teste
• Nye forslag til ideer:
- En ladcykel med kaffe og opfordring til testning
- Bydelsmødrene opfordres til at gå ud igen
- Når Livsværkstederne har drive-in, så kan de medbringe flyers som opfordrer til at man lader sig
teste
- Opfordring til at mændene lader sig teste
- Kan budstabet om testning også foregå under fredagsbønnen
- Folk er noget trætte af at man ikke kan deltage i forskellige aktiviteter uden at de har et Coronapas
- Opfordring i Bazaren til testning – det er der mændene er
- Pointen skal være at testning vil sørge for at området åbner op igen
• Hvordan er holdningen blandt beboerne til vaccination – er der iværksat tiltag i anledning af
tilbud om vaccination
- Stadig mange beboer som er skeptiske
- Man kan bruge argumentationen om at for at kunne rejse ud af Danmark, så skal man være vaccineret
- Folk er bange for vaccinerne med de informationer, der er kommet om nogle af vaccinernes bivirkninger
15. Nyt i forhold til nedsættelse af et Ungdomsbyråd v/ Rasmus
Punktet bortfaldt
16. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”
• I august måned vil der som traditionen siger afholdt grill aften som afslutning på Sol & Sommer.
• Hvad tager jeg med fra dagens møde:
- Det er svært at komme til at deltage i mødet når det er på teams – glæder mig til vi kan
mødes fysisk
- Godt styret
- Gode ting vi skulle tale om – gode snakke
- Vi nåede igennem meget – tiden er gået hurtigt
- Tak for et godt møde – næste gang vil det være godt med en eller flere 5-10 minutters
pauser
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