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.

Referat fra møde i Samvirkets Styregruppe 26. oktober 2021 kl. 16.30 – 19
i Det boligsociale hus, Yggdrasil, Dortesvej 35 A
Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Rasmus Brandt Lauridsen, Lotte Mose Boldsen, Ilham
Mohamed, Helle Hansen, Chadi Ali Kayed, Randa Burara Radwan, Shukri Jama Abdulle og
Ester Engrob.
Afbud: Elsebeth Frederiksen og Maryan Hayir.
Uden afbud:
Andet:
Ordstyrer: Lone Hedelund
Referent: Troels Knudsen
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Rasmus Brandt Lauridsen, Lotte Mose
Boldsen, Ilham Mohamed, Helle Hansen, Chadi Ali Kayed, Randa Burara Radwan, Maryan
Hayir, Shukri Jama Abdulle, Ester Engrob og Elsebeth Frederiksen

1. Velkomst og dagsorden
Lone bød velkommen. Ingen kommentarer til dagsordenen.
2. Opsamling fra Årsmødet 7. september
Link til artikel om årsmødet: https://gellerup.nu/2021/09/08/elsebeth‐frederiksen‐og‐chadi‐ali‐
kayed‐kaaret‐som‐de‐stoerste‐ildsjaele‐i‐gellerup‐og‐toveshoej/
Årsmødet var godt og rigtig hyggeligt. God stemning med over 60 deltagere. Maden var god, hvilket
mange af deltagerne også kommenterede. Det var rigtig godt, at der deles om mikrofonen, og der
skabes nærvær med deltagerne, men med højtalere udenfor trækker folk sig tilbage, da de står op,
og det skaber afstand til talerne. Teknikken fylder meget på pladsen, så man bør overveje, om man
ved et lignende arrangement skal finde en lettere løsning på lyden. Næste ordinære Årsmøde er
sidste tirsdag i januar 2022, og bør foregå i Laden eller det kommende Samlingshus. Det er meget
de samme som kommer, og vi kunne godt bruge, at de nye medarbejdere i området kommer.
Tidligere har vi slået opslag op i opgangene, da årsmødet er det letteste sted at komme som ny til
Samvirket. Styregruppen må meget gerne dele de opslag, vi laver om f.eks. Årsmødet på Facebook.
Vi opreklamerer på diverse maillister mm. Det kunne være godt, hvis vi bruger årsmødet til f.eks. at
fejre områdets unge, da det tiltrækker nye deltagere (familier, venner m.fl.).
3. Planlægning af Kvartalsmødet 30. november 2021
Tema – forslag? – Både det nye Folkesundhedshus, Stensagerskolen samt den nye folkeskole i
Gellerup vil gerne introducere sig selv.
Godt hvis vi kunne invitere FGU med. Overskriften for kvartalsmødet er ”Hvad kan vi bruge
hinanden til?”. Tilmelding til mad som normalt.
Præsentation fra Folkesundhedshus, Stensagerskolen & FGU, hvorefter vi har boder med dem, hvor
folk kan gå rundt og komme med input. Øvrige punkter er ”nyt fra boligsociale” og
”tryghedsbarometer”. Vi er i Laden hvis muligt, så der skal også fortælles om Laden.
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Vinder af byggeri af ny skole ligger klar ultimo december, så vi vil gerne vente med den nye skole til
efterfølgende møde.
4. Opsamling på Introdag 14. september
Hvordan gik det – noget der skal gøres anderledes/ændringer – noget styregruppen skal forholde sig
til. Opsamling fra dagen vedlagt.
Yderligere forslag fra sekretærerne: alle fælles oplæg om morgenen, hvilket giver mulighed for et
ekstra besøg om eftermiddagen, efterfulgt af en kort afslutning – se forslag til tidsramme.
Det gik godt om eftermiddagen, men ingen i Samvirket taler så meget som Anders Glahn gjorde, så
der var rigeligt med tid om formiddagen. Meget af det der blev sagt om forandringerne i området
om eftermiddagen, havde folk allerede fået at vide tidligere på dagen, så vi skal lige være skarpere
på at koordinere indholdet af oplæggene. Der var desværre ikke så meget tid til afslutningen. I
forhold til forslaget fra sekretærerne, så bliver 5 besøg i løbet af dagen bliver for meget, da der
allerede er indtryk nok. Vi skal ikke gøre dagen længere, men gør det fremadrettet fra 8.30 til 15,
med oplæg om formiddagen og med 4 besøgsmål. Grupperne skal ikke være for små (vi har
tidligere været mellem 5 og 7 deltagere pr. gruppe). Planlægning af næste introdag bliver på det
konstituerende møde for den næste styregruppe.
5. Nyt fra Gellerupmodellen
Der er på budgetforliget givet midler til tryghedsindsatser i Gellerup og Toveshøj, og der kommer
blandt andet til at komme flere indsatser (1,7 millioner ekstra årligt i ungdomsskolen) overfor 18‐
25‐årige, og ekstra bevilling til Kontaktstedet. Skal drøftes yderligere i Gellerupmodellen på
baggrund af Tryghedskataloget. Næste møde i december bliver med besøg fra Jens Ole, som er
leder af FGU i Gellerup. Vi kan først en gang næste år fortælle mere præcist om, hvad det giver af
nye tiltag.
6. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
Følgegrupper for den næste boligsociale helhedsplan (2022 til 2026) bliver Gellerupmodellen og
Samvirkets styregruppe, således at den boligsociale leder skal orientere disse fora løbende, og de
kan spørge ind til indsatser og komme med input til udvikling af aktiviteter og fokusering af
arbejdet. Det skulle gerne give en mere organisk og løbende opfølgning på det boligsociale arbejde.
Over de kommende måneder vil vi flytte det boligsociale fra Yggdrasil til det nye Samlingshus i
Sports‐ og Kulturcampus og til Laden, hvilket gerne skulle fokusere arbejdet på de nye beboerhuse i
området. FGU overtager Yggdrasil lige så snart det boligsociale flytter ud.
Arbejdet med at få udarbejdet og godkendt den nye boligsociale helhedsplan går fremad, og planen
er godkendt i afdelingerne og går til godkendelse i kommunen d. 8. november, hvorefter vi
forventer at have endelig godkendelse fra Landsbyggefonden inden jul. Mange stillinger skal opslås,
og det kommer til at ske efter nytår.
Vi har stor succes med at integrere projekter udefra i det lokale boligsociale arbejde, f.eks. som det
er sket med Kvinfo og deres mentorindsats, hvor der er store fordele ved at knytte det op på vores
eksisterende arbejde og lokale relationer.
7. Nyt fra afd. 4
Repræsentantskabet i boligforeningen har godkendt udviklingsplanen for Gellerup, og
afdelingsbestyrelsen har derfor valgt at lægge sag an mod boligforeningen og kommunen, for at få
omstødt beslutningerne om nedrivning af flere blokke i afdelingen.
Lige nu afventer man at det nye beboerhus åbner som en del af Sports og kulturcampus.
Afdelingsmødet har godkendt den nye boligsociale helhedsplan og udlejning af beboerhuset til den
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boligsociale helhedsplan. Mange ting i relation til beboerhuset er stadig uvisse, og lovgivningen
sætter også store begrænsninger for anvendelsen af huset. Der kommer selskabslokaler og
foreningslokaler, men lokalerne skal primært bruges af de lokale beboere i afdelingen og de lokale
foreninger. Der skal vedtages rammer for lån og leje af lokaler i huset.
8. Nyt fra afd. 5
Laden er nu åben, og der er rigtig meget arbejde i at indrette og klargøre huset til alle de
beboeraktiviteter, man ønsker i huset. Beboerne synes, at det er for dyrt at leje den store sal i
Laden, da det koster 5.000 kr. at leje og 1.200 kr. i rengøring (mere i leje for folk der ikke bor i
afdelingen), hvilket er det samme niveau som Globus1 men billigere end andre selskabslokaler i
byen. Man frygter, at hvis det bliver for billigt for beboere at leje, at beboere så lejer på vegne af
folk udefra, og afdelingen dermed økonomisk støtter leje til folk fra hele byen. Man forventer også
at kunne leje Laden ud i dagtimerne til seminarer og konferencer. Vi ser an, hvordan det går med
leje af huset det første år, og retter derefter til.
9. Noget nyt i forhold til afd. 3 og afd. 24/ Skovgårdsparken
AAB har ansat 2 boligsociale medarbejdere i deres afdeling (24) i Skovgårdsparken. Afd. 3 i
Brabrand boligforening var ikke interesseret i at gøre det samme.
10. Informationsmøde for ny tilflyttere – BBBO månedligt og Informationscenter Vest kvartalsvis
v/Lone
Lørdag d. 20. november er der brunch og rundvisning i Information vest. Der foreligger ikke pt.
noget på om boligforeningen vil gennemføre et månedligt møde for nye beboere. Vi har tidligere
talt om at sekretærerne skulle deltage i boligforeningens månedlige møde, og et
styregruppemedlem skulle deltage i de kvartalsvise velkomstmøder i Information Vest. Helle
deltager for styregruppen i arrangementet d. 20. november.
11. Nyt i forhold til Corona i lokalområdet – tiltag – initiativer etc.
 Hvordan går det med vaccinationen?
 Tiltag i den forbindelse
Det forlyder, at der pt. er ca. 20% af beboerne i området, som ikke er vaccineret (ud af dem der er
blevet tilbudt vaccinen). Man begynder nu at vaccinere 2 gange om ugen, både tirsdag 15‐20 og
torsdag 9‐15 i City Vest, og sidst var der 130 der blev vaccineret på en dag, herunder 30
førstegangsvaccinerede. Der er ikke planlagt yderligere tiltag i forhold til vaccination. Kommunen
kommer til at afholde en takkefest primo december for alle dem der har bidraget frivilligt til at
bekæmpe Coronasmitte i området.
12. Evt. – herunder punkter til Styregruppemøde i december samt ”Hvad tager jeg med mig fra
dagens møde”
Tak for god stemning og et godt møde.
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