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 14. december 2021 kl. 16.30
Mødet afholdes i Yggdrasil
Deltagere: Jesper, Rasmus, Ilham, Helle, Chadi, Maryan & Esther.
Afbud: Lotte, Randa & Elsebeth.
Uden afbud: Shukri.
Ordstyrer: Lone
Referent: Troels
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 suppleant Elsebeth Frederiksen

Dagsorden:
1. Velkomst og dagsorden
Lone bød velkommen og konstaterede at der ikke var tilføjelser til den udsendte dagsorden.
2. Opsamling fra Kvartalsmøde 30. november – noget der skal arbejdes videre med
Det fungerede godt i Laden. God mad, og med mange nye deltagere. Lidt forvirring om hvad målet var med
gruppearbejdet, mange hørte ikke efter. Stort behov for at netværke med de andre deltagere, hvilket
skabte uro. Der kommer til at ske mange ting med Stensagerskolen, Folkesundhed og FGU den kommende
tid, så det var meget relevant at tage udgangspunkt i disse 3 aktører.
3. Planlægning af årsmøde 25. januar 2022
 Indhold/tema? – Året der er gået og Sports‐ og kulturcampus.
 Hvem genopstiller ‐ er der nogle I vil opfordre til at opstille ‐ Ester genopstiller ikke, Chadi
genopstiller, vi formoder at Randa og Shukri genopstiller. Maryan overvejer om hun genop‐
stiller.
 Valget – Gennemføres af sekretariatet, de udpegede styregruppemedlemmer og nogle ud‐
peget af forsamlingen.
 Ildsjælepris for 2021 – Droppes da der allerede er kåret en for 2021.
 Fastlæggelse af første møde for den nye styregruppe – Bliver enten d. 29. januar eller 5. fe‐
bruar.
 Praktiske ting/hvem gør hvad – ordstyrer: Chadi og Elsebeth. Stemmeudvalg fra styregrup‐
pen er Ilham, Helle og Rasmus + 3 deltagere fra mødet.
Forslag om at lave en video/slideshow med billeder af det sidste års aktiviteter – Heraf med billeder fra
dem der har fået midler fra Coronapuljerne. Forslag om afholdelse i Sports‐ og kulturcampus, hvor man
kan gå rundt og besøge alle de aktører der til daglig hører til i campus, så deres fysiske rammer er deres
bod. Start med fællessang (forslag om Gellerupsangen), dernæst slideshow om hvad der er sket de seneste
år, præsentation af valgprocedure, rundgang i campus, præsentation af kandidater til valg, optælling og
pause, præsentation af ny styregruppe. Afholdelse fra kl. 17 til 19 med efterfølgende godbidder.
4. Nyt fra Gellerupmodellen
1

Ikke så meget nyt, FGU har været forbi og præsenteret sig. Tryghedsmidler er udskudt grundet behandling i
udvalg og magistrat. Midler til ungdomsskolen indtil 2026 for de 18‐25‐årige fra Gellerup og Bispehaven.
Indtil videre ligger ungdomsskolen i højskolens bygning.
5. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
Kommunen har godkendt den nye boligsociale helhedsplan, og Landsbyggefonden forventer at godkende
på møde på fredag. Tilsagnsbrev forventes at komme først i det nye år, hvorefter helhedsplanen opslår stil‐
lingerne i den nye boligsociale helhedsplan.
Flytning til Samlingshuset og Laden – Bliver et stort skifte at skulle flytte fra Yggdrasil, da mange har en
stærk relation til huset, og helhedsplanen kommer til at blive lidt gemt væk længere fra livet på gaden. Det
er en stor udfordring, som man tager meget alvorligt, da man fortsat skal være tilgængelige for beboerne,
f.eks. på biblioteket.
De boligsociale medarbejdere og aktiviteter er også påvirket af Corona, men denne gang er det ikke Gelle‐
rup som er hårdest ramt, med derimod Brabrand sogn. Vaccinationstallene stiger støt i området, hvilket er
rigtig godt. Vi har måttet lukke flere aktiviteter den seneste tid for at forebygge smitte.
6. Nyt fra afd. 4
Ekstraordinært beboermøde i januar, hvor der blandt andet skal tages stilling til anvendelse af lokaler i
Samlingshuset. Mange frustrationer over usikkerhed omkring fremtiden. Store diskussioner om at det skal
koste penge for foreninger at bruge lokalerne i Samlingshuset. Den boligsociale helhedsplan vil gerne
bruge 3 af foreningslokalerne i dagtimerne på hverdage. Der forventes at det kommer til at koste op mod
1,7 million at drive beboerhuset inkl. medarbejdertimer, forbrug og drift, hvilket skal dækkes af udlejning
og afdelingens økonomi (husleje).
7. Nyt fra afd. 5
Ikke noget nyt.
8. Noget nyt i forhold til afd. 3 og afd. 24/ Skovgårdsparken
Ikke noget nyt.
9. Nyt i forhold til Corona i lokalområdet – tiltag – initiativer etc.
Intet nyt.
10. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”
Intet at tilføje.
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