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Referat fra Samvirkets Årsmøde d. 15. marts 
2022 

 

Velkomst 
 

Uddeling af Samvirkets pris skete ikke på Årsmødet 2022, da Styregruppen tidligere havde valgt at kåre årets 

ildsjæl for både 2020 og 2021, på det ekstraordinære årsmøde i august 2021. 

Årsmødet åbnede 16.30 med kaffe og kage for de fremmødte, og programmet startede derefter kl. 17.00 

Dirigenten Chadi bød velkommen og præsenterede programmet for Årsmødet for de fremmødte deltagere. Der var 

over 60 deltagere til stede til mødet. 

Invitation til og program for Årsmødet: 
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Martin Lysholm Hornstrup, Organist fra Gellerup Kirke spillede for til fællessang. Traditionen tro sang de 

fremmødte Gellerupsangen ”Åbn din gyldne port”: 

1. Bagved dine øjne kan jeg skimte en drøm 

bag din rå facade er du varsom og øm 

Håbet om at lande og slå vingerne ind 

har en ganske særlig plads i dit sind. 

Et sted at kalde dit 

hvor både godt og skidt 

væves sammen som tæpper i et virkeligt hjem 

gir dig et sted at stå 

en sang at nynne på 

som kan løfte dit blik og kalde farverne frem 

 

Åbn din gyldne port mod verden 

luk mig ind til det sted 

hvor dine drømme stadig lever 

hvor du finder din fred 

og lad os sammen være den slags bløde mennesker som 

man bygger fremtidens byer med 

 

2. Gennem dine mure kan der brydes en vej 

ud i åbent land – vil du følges med mig? 

Større end at se om vejen ender et sted 

er at se, hvem vi kan gå sammen med 

Vi er her for hinanden 

fra jul til ramadan 

bygger fremtid og fællesskab af mere end sten 

og hvert et krydderi 



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 

 

 

 

3 

gør byen stærk fordi 

vi er smukke alene, men er smukkest som én 

Åbn din gyldne port… 

 

3. Lille spejl af verden, vis mig vejen derhen 

hvor alt det vi gir, det skal komme igen 

mød mig i din opgang, lad mig se at du tror 

på at smil kan sige mere end ord 

Det sprog vi smiler på 

det sprog vi hviler på 

det kan nynnes så let som vores hjerter kan slå 

det sprog vi sanser på 

det sprog vi danser på 

det kan tales af alle – det kan alle forstå 

Åbn din gyldne port… 

 

Tekst og Musik: Chadi Alderbas og Martin Lysholm Hornstrup 2020 

Derefter gav dirigenten ordet videre til Jesper Kurdahl Larsen fra Styregruppen, som afholdte beretning for 

Samvirkets aktiviteter siden det ekstraordinære Årsmøde i august 2021. 

 

Året der gik i Samvirket 
 

Samvirket afholdte introdag i september 2021 og marts 2022, og tilsammen deltog over 50 på de to introdage. 

Evalueringerne af introdagene viser at nye medarbejdere i området er generelt meget glade for introdagene, og 

det er et tilbud som mange efterspørger og som vi får rigtig positive tilbagemeldinger på. For mange nye 

medarbejdere i området gør introdagene det lettere at få et lokalt netværk og etablere nye samarbejder, og vi ser 

også at flere nye beboere i området begynder at deltage i introdagene, hvilket er positivt. 

Styregruppen har afholdt 2 styregruppemøder, hvor man blandt andet har forberedt introdage, kvartalsmøde og 

årsmøde, og startet samtalen om hvad Samvirket skal være for en størrelse fra 2022 og frem. Hvis man melder 

sig til valget til styregruppen i dag, og kommer ind, så vil man have rigtig gode muligheder for at være med til at 

forme Samvirkets fremtid, og prioritering af hvor vi skal lægge Samvirkets fokus i fremtiden. 
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Der er kommet nye sekretærer for Samvirket – Sophie der til daglig er leder af Information vest, og Troels der er 

en del af Det boligsociale hus, vil sammen fremover udgøre sekretariatet for Samvirket. De har allerede stået for 

afvikling af introdagen d. 8. marts og dette årsmøde i samarbejde med Lone Hedelund, som vi desværre må sige 

farvel til. 

Styregruppen har fulgt op på de 2 Coronapuljer: Fælles og sammen – Der har været stor interesse for puljerne fra 

lokale foreninger, og de har været med til at skabe fællesskab og aktiviteter for områdets beboere og modvirke 

ensomhed i en tid med Corona nedlukninger og restriktioner på socialt samvær. 

Styregruppen engagerer sig i arbejdet med at byde nye beboere velkommen til området, i samarbejde med 

Information Vest og Brabrand Boligforening. Det er vigtigt at også de der flytter ind i de nye private byggerier i 

området, bliver en del af fællesskabet og det lokale foreningsliv. 

Styregruppen har desuden også fulgt med i Corona situationen i Gellerup, og været i dialog med relevante lokale 

aktører i forhold til at styrke udbredelsen af viden om vaccinationstilbud og forebyggelse af smittespredning. 

Samvirket har ikke taget en ledende rolle i arbejdet, men har i stedet bidraget til de eksisterende kommunale 

indsatser og fokuseret på at skabe nye samarbejder mellem lokale aktører, ud fra tanken om at sammen kan vi 

gøre en forskel. 

Samvirket havde d. 30. november 2021 kvartalsmøde i Laden i Toveshøj. Temaet for kvartalsmødet var ”Hvad kan 

vi bruge hinanden til?”, og i den forbindelse havde vi besøg af Folkesundhed, Stensagerskolen og FGU, der hver 

især fortalte om deres nye rammer i området og hvilke nye muligheder det gav for samarbejde. Deltagerne nød de 

nye rammer i Laden, der i sig selv giver en masse nye muligheder for området, og Anett fra afdelingsbestyrelsen 

fortalte om tankerne bag renoveringen og udbygningen af Laden, og de ambitioner som afdelingsbestyrelsen 

havde for huset. Vi havde også besøg fra Røde kors og Rotary vest, der som nye aktører i området er meget 

interesserede i at fortælle om deres arbejde og skabe kontakt til nye samarbejdspartnere. Vi havde også det faste 

punkt på kvartalsmødet – Politiets Tryghedsbarometer – Hvor Klaus opdaterede os på situationen i området set 

med Politiets briller. 

Husk at alle referater fra Samvirkets møder kan læses på samvirkets hjemmeside, Samvirket.dk, hvor man også 

løbende kan holde sig opdateret om kommende møder og arrangementer i samvirket og nyheder af relevans for 

samvirket. Hvis I gerne vil modtage invitationer til fremtidige samvirkemøder, så må I meget gerne skrive jer på 

de maillister som er at finde rundt om i dette lokale. 

 

Præsentation af Samvirket 
 

Herefter præsenterede Helle Hansen fra Styregruppen ideerne bag etableringen af Samvirket, og hvad det indebar 

at sidde i Styregruppen. 

Samvirket er et samarbejde mellem områdets beboere, foreninger, frivillige, Brabrand Boligforening og offentlige 

ansatte, som mødes 5 gange om året - 1 årsmøde i januar og 4 kvartalsmøder. Derudover afholdes 2 Introdage til 
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området for nyansatte og foreningsaktive, ligesom Samvirket er medarrangør ved afholdelse af forskellige 

traditioner i området. 

Styregruppens opgaver: 

- Planlægger sammen med sekretariatet Samvirkets Kvartalsmøder. 

- Følger op på temaer og initiativer, der udspringer fra Kvartalsmøderne. 

- Understøtter aktiviteter i lokalområdet. 

- Deltager som Styregruppe på Introdagene. 

Styregruppen har indflydelse på: 

- Hvad der skal fokuseres på i Samvirket i løbet af året. 

- Hvordan kvartalsmøderne og årsmødet skal afholdes. 

I Samvirkets styregruppe vælges 6 ud af 11 medlemmer. De 5 faste medlemmer sidder i styregruppen for at 

forpligte Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening til at indgå i samarbejdet. De faste medlemmer er pt.: 

- Rasmus Brandt Lauridsen – Børn & Unge 

- Lotte Mose Boldsen – Socialforvaltningen 

- Jesper Kurdahl Larsen –Brabrand Boligforening 

- En repræsentant fra afd. 5 – pt. Ilham Mohamed 

- En repræsentant fra afd. 4 – pt. Helle Hansen 

 

Valg til Styregruppen 
 

Da der på Årsmødet var præcis det samme antal kandidater til styregruppen, som der skulle vælges, blev valget 

afgjort ved fredsvalg. De på Årsmødet valgte medlemmer af styregruppen for 2022 er dermed: 

- Katrine Frydendal Christensen. 

- Hanne Østergaard. 

- Chadi Ali Kayed. 

- H. Pedersen. 

- Randa Burara Radwan. 

- Ester Engrob. 

 

Rundvisning i Sports‐ og kulturcampus 
Søren fra Cirkus Tværs og Jesper fra Det boligsociale hus viste derefter rundt i den nye Sports- og kulturcampus. 

 

Tak for i dag 
Dirigenten takkede de fremmødte deltagere, hvorefter Årsmødet sluttede med fællesspisning. Maden til Årsmødet 

var leveret af Faour. 


