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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 af Samvirkets Styregruppemøde 10. august 2021 kl. 16.30  
Mødet blev afholdt i Yggdrasil 
 

Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Rasmus Brandt Lauridsen, Ilham Mohamed, Helle Hansen, 

Chadi Ali Kayed, Shukri Jama Abdulle, Ester Engrob, Elsebeth Frederiksen 

Afbud: Youssef Abdul Kader, Randa Burara Radwan, Lotte Mose Boldsen 
Uden afbud: Maryan Hayir 
 
Ordstyrer: Lone Hedelund 
Referent: Nebiye Keskin 
 
Styregruppemedlemmer: 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, Elsebeth Frederiksen 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og dagsorden v/ Lone 

Lone bød velkommen. Ingen kommentarer til dagsordenen. Jesper informerede kort, at sekretær 

Nebiye Keskin har fået nyt job og derfor ikke skal arbejde i Det boligsociale hus og hermed for Sam-

virket fra 1. september. Troels Knudsen vil fra september være ny sekretær sammen med Lone. 

 

2. Opsamling fra Kvartalsmøde 25. maj   

Lone spurgte ind til kommentarer. Jesper syntes, det er en rigtig god ide med billeder i referatet. 

Ellers ingen kommentarer. 

 

3. Planlægning af årsmøde 07. september 2021 

Styregruppen har tidligere besluttet, at der ikke er valg til dette årsmøde. Derfor var der kun en drøf-

telse af tema og uddeling af ildsjælepris. Ester foreslog et Corona-tema, og hvordan man kunne hånd-

tere en Corona-nedlukning en anden gang samt drøfte, hvordan man kickstarter området i forhold til 

Corona og frivillighed. Man kunne lægge årsmødet i Højskolen og bruge de forskellige rum til at op-

stille boder med aktører fra området. Jesper foreslog, at boderne og deres repræsentanter kunne 

sætte ord på, hvordan de vil starte op efter Corona-krisen. Gellerup Live kunne være spændende at 

invitere med. Helle foreslog, at man måske kunne starte på Gellerupscenen og derefter bevæge sig 

videre til Livsværkstederne og Kollektivbyen. Dem der skal stille op med boder er: Gellerup Museum, 

Vild med Gellerup, Gellerup Live, Livsværkstederne, Gellerup Kirke, Højskolen, GAF med løbet, Sam-

virket, Baba og Bydelsmødre, Information Vest, Sigrids Stue, Kollektivbyen, Den Boligsociale Helheds-

plan, FGU, Fritidstilbud for børn og unge samt Gellerup.nu og evt. flere aktiviteter. Rasmus foreslog 

Blixens som alternativ forslag til Højskolen.  

Nominering til ildsjæleprisen kommer på sociale medier snart og denne gang gives der priser for både 

2020 og 2021.  

 

4. Opsamling på Corona-puljen og ”Fælles og sammen” puljen 

Nebiye orienterede kort om, at de fleste af midlerne var godt brugt til en masse sociale aktiviteter. 

Der har været meget mad i fokus, grillaftener, madarrangementer mv. og de resterende midler er 
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planlagt af foreningerne til at blive brugt den kommende tid til at afslutte de aktiviteter, de har søgt 

penge til. Flere af de planlagte arrangementer har været udskudt på grund af Corona restriktioner. 

5. Introdag 14. september 

Lone har skrevet ud til 26 besøgssteder, og der er allerede tre tilmeldinger til Introdagen. Lone for-

talte, hvem der skal være besøgssted og hvem der er reserve. Og at der er skrevet ud til dem med 

hensyn til tidspunkter.  

Styregruppen blev bedt om at tage stilling til om Chadi, Ilham og Helle kunne fortæller lidt om om-

rådet i starten af Introdagen. Jesper fandt det vigtigt at fastholde oplæg fra politiet i begyndelsen af 

introdagen, fordi det har en stor betydning for nyansatte at føle sig trygge i området.  

Styregruppen erklærede sig enig.  

 

Helle spurgte ind til evalueringen sidst på dagen. Lone informerede om, at spørgsmålene er blevet 

revideret. Helle havde forslag til ændringer til spørgsmålene. Det blev vedtaget at slette spørgsmå-

let: ”Har I en opfordring til besøgsstedet”. Udover denne opsamling vil Jesper og Sara fra Borgme-

sterens Afdeling orienterer om den boligsociale og den fysiske helhedsplan, ligesom Lone og Troels 

vil fortælle om Samvirket. Informationscenter Vest er booket til formålet. 

 

6. Indhold til Kvartalsmøde 28.9  

Styregruppen har tidligere foreslået at genindføre tre gode historier på Kvartalsmøderne. Helle fo-

reslog valgkamp som tema på mødet. Gellerup Live som god historie blev foreslået af Ester. Alsang 

med Åben den gyldne port d. 1. september kunne også være en god historie ifølge Helle.  

 

Løb mellem husene eller Vild med Gellerup kunne være den tredje gode historie. Pumina fra Folke-

sundhedshuset og Stensagerskolen vil gerne holde oplæg på dagen.  

 

Chadi syntes, der var for kort tid mellem møderne og foreslog derfor at aflyse Kvartalsmødet d. 

28.9. og holde fast i mødet i november i stedet. Der var enighed om at aflyse. Det skal meldes ud 

bredt, at mødet aflyses.  

 

Styregruppen besluttede også, at såfremt man som Styregruppemedlem ikke kommer gentagne 

gange til møderne eller melder afbud, vil eventuelle suppleanter indtræde som faste styregruppe-

medlem.  

 

7. Nyt fra Gellerupmodellen  

I efteråret indledes der drøftelser angående udviklingen af Gellerupmodellen. PT består Gellerupmo-

dellen af 30 vidt forskellige mennesker. Der er igangsat en undersøgelse af, hvordan man får skabt 

en tydeligere rød tråd for Gellerupmodellen i forhold til Styregruppen og de øvrige lederråd, og om 

Gellerupmodellen fortsat skal være et fælles informationsforum eller hvilken form det skal have 

fremover. Gellerupmodellen er vokset og har forandret sig meget med tiden. 

 

Gellerupmodellen mødes ret tit, en gang om måneden, med de samme personer, og derfor skal det 

gentænkes. Der er kommet en ny sekretær.  

 

 

8. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan  

Arbejdet med den næste boligsociale helhedsplan er gået godt, men endelige aftaler med forvalt-

ningerne udfordrer lidt. Der bliver et lille skifte henimod (fra beskæftigelse til) børn-unge-forældre-

foreninger fokus. Det tager lidt tid at få aftalerne på plads. 
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I forhold til personalet har Louise Enevoldsen taget orlov på grund af sygdom i familien. Der kom-

mer ikke en vikar, men opgaverne fordeles ud i personalegruppen.  

Ellers er alle ved at komme op i omdrejninger efter Corona med flere aktiviteter. Bydelsmødrene er 

allerede i fuld gang med deres program. 

 

Der har været en række sommeraktiviteter, hvor frivillige har taget ansvar for at afvikle dem. Det 

kunne være rart, at det blev til mere.  

 

9. Nyt fra afd. 4  

Der er ikke nogen afklaring på helhedsplanen endnu. Afdelingen har klaget over urafstemningen, at 

den ikke foregik ved et beboermøde. Ønsket var at afholde det som en almindelig afstemning efter 

et beboermøde. Herudover er et ekstraordinært beboermøde blevet aflyst og rykket på grund af 

Corona restriktioner og afholdt senere med tilmeldinger. Der stillede ti kvinder og ti mænd op til 

afdelingsbestyrelsen. Nogle trak sig efterfølgende. Youssef er stadig formand og Nezar er blevet 

næstformand. 

 

24. august er der repræsentantskabsmøde. Boligforeningen skal have ny direktør, ny driftschef og 

flere nyansatte. Der er blevet lovet en helt nye procedure i forhold til renoveringssagerne. 

 

10. Nyt fra afd. 5 

Laden er ved at blive indrettet med møbler. Tanja fra BBO vil skrive en artikel om Laden, og hvad 

den skal bruges til. Der skal afholdes økonomi-møde med Susanne Witting i forhold til medarbej-

dere til Laden. Der skal afholdes møde med borgmesteren i forhold til opstart af dialog om helheds-

planen og blokkenes fremtid. 

 

11. Noget nyt i forhold til afd. 3 og afd. 24/ Skovgårdsparken 

De har fået to nye boligsociale medarbejdere hos AAB til at arbejde med familier og unge. Afdeling 

3 har ikke lyst til at indgå i et samarbejde med afd. 24. Dette er ærgerligt. 

 

12. Informationsmøde for nytilflyttere – BBBO månedligt og Informationscenter Vest kvartalsvis 

v/Lone 

Der er kommet svar fra Sofie fra Information Vest og Tanja fra boligforeningen, at de forventer at 

starte op med infomøder for nytilflytter i september/oktober. Vi får mere at vide senere. 

 

13. Nyt i forhold til Corona i lokalområdet – tiltag – initiativer etc. 

Fra d. 12. august bliver der tilbudt vaccinationer uden tidsbestilling og Bydelsmødrene får igen Co-

rona-guide opgaven. 

 

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

Lækker mad, og trist at Nebiye stopper, men hun ønskes god vind fremover. 

Helle fortalte om Vild med Gellerups Samskabelsessalon torsdag d. 19. august i Information Vest.  


