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 fra møde i Samvirkets Styregruppe 26. april 2022kl. 16.30
Mødet er afholdt i Information Vest.
Deltagere: Rasmus Brandt Lauridsen, Lotte Mose Boldsen, Ilham Mohamed, Helle Hansen, Katrine Frydendal Christensen, Chadi Ali Kayed, Randa Burara Radwan, Ester Engrob, og Hanne
Østergaard.

Afbud: Jesper Kurdahl Larsen, Chadi Ali Kayed & H. Pedersen.
Uden afbud:
Ordstyrer: Sophie
Referent: Troels
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Rasmus Brandt Lauridsen, Lotte Mose Boldsen, Ilham Mohamed, Helle Hansen, Katrine Frydendal Christensen, Randa Burara Radwan,
Ester Engrob, H. Pedersen og Hanne Østergaard.

Dagsorden:
1. Velkomst og dagsorden v/ Sophie
Der var ikke kommentarer til dagsordenen. For at slutte tidligere vælger vi ikke at spise i forbindelse med
mødet, da der i aften også er beboermøde i Gellerup hvilket flere medlemmer af styregruppen gerne vil
deltage i.
2. Introduktion til Styregruppens arbejde v/ Helle
Vision, mission og værdier, samt takt og tone i styregruppen er vedhæftet.
Helle gennemgik hvordan styregruppen arbejder, og hvordan man bør opføre sig i styregruppe, samt hvad
der forventes af medlemmerne af styregruppen i forhold til deltagelse.
3. Opsamling fra Årsmøde 15. marts – noget der skal arbejdes videre med
Referat fra mødet vedhæftet.
Kommentarer fra Styregruppen: Godt årsmøde med mange deltagere ovenpå Corona. Fint årsmøde med
mange gode informationer, og dejligt at blive opdateret på nye ansigter i området. For mange pauser f.eks.
i forbindelse med at vi skulle vente på at rundturen i huset kom tilbage. Kunne være godt med mere infor‐
mation om hvad der er sket i løbet af året.
4. Opsamling fra Introdagen d. 8. marts.
Hvordan gik det – noget der skal gøres anderledes/ændringer – noget styregruppen skal forholde
sig til. Opsamling fra introdagen vedhæftet.
Kommentarer fra Styregruppen: God introdag med tilfredshed blandt deltagerne. Kunne være godt hvis
grupperne får deres ark med feedback tidligere, så de kan skrive ned undervejs. Man taler meget med dem
man er i gruppe med, men ikke så meget med de resterende deltagere. Der skal gerne være 5‐6 deltagere
pr. gruppe for at der kommer en ordentlig snak i gruppen. Kunne være værd at prøve at ryste grupperne
når man kommer tilbage fra besøgsstederne.
‐ Næste gang skal vi prøve at blande grupperne efter besøgene.
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5. Introduktion til drøftelse om forandring af Samvirket
Overvejelser fra den tidligere styregruppe er vedhæftet.
Den nye styregruppes prioriteringer for det kommende år.
Gennemgang af Samvirkets økonomi på baggrund af omdelt regnskab og forslag til budget. Spørgsmål til
tidligere afholdte arrangementer, og debat om dimissionsfest som styregruppen årligt støtter med 7.000
kr. Overvejelserne om fremtidens Samvirke hænger sammen med usikkerhed om Samvirket som en del af
Den boligsociale helhedsplan, og da Samvirket er kommet med i den kommende helhedsplan, skubber vi
denne debat til den næste styregruppe.
‐ Forslag om at lave en introdag for almindelige mennesker på en lørdag til efteråret. Vi tager forsla‐
get på som punkt til første møde efter sommerferien.
‐ Simon El‐Zeinab rejste på Årsmødet et forslag om en kampagne om trafiksikkerhed, som der var
opbakning til og som han arbejder videre med. Det er et godt projekt som der er behov for i områ‐
det. Vi har endnu i år ikke oplevet de store problemer med knallerter og ATV, som tidligere år, men
det er forventningen at problemet kommer igen den kommende tid. Vores sigte er den forebyg‐
gende og oplysende indsats i forhold til problemet. Problemer med manglende cykelsti på Karen
Blixens Boulevard, som gør det utrygt for cyklister at færdes. Forslag om at vi samler trafikinitiativer
under en kampagne, så vi står stærkere sammen.
‐ Behov for at vi arbejder med at unge opfører sig utryghedsskabende i opgangene, sidder og søger
konflikter med de lokale beboere – Vi oplever at det er unge der ikke er fra området. Bekymring om
muligheden for at mindre børn kan blive trukket ind i kriminalitet, tages meget alvorligt. Vigtige te‐
maer som vi bør tage op. Fremtidigt kvartalsmøde hvor vi sammen med politiet taler om den for‐
byggende indsats i området.
‐ Forslaget til budget for Samvirket er vedtaget.
6. Planlægning af Kvartalsmøde 31. maj 2022
‐ Indhold/tema: Trafiksikkerhed. Vi inviterer Simon, Sigrids stue, Borgmesterens afdeling om at
komme med opdatering på deres initiativer om trafiksikkerhed. Hvad kan vi gøre for at skabe en
bedre trafikkultur i området? Langsigtet forebyggende indsats gennem samarbejde med institutio‐
ner, spejdere, skoler og klubber? Hvad kan baba og andre netværk i området?
‐ Aktivisthjørne hvor vi planlægger nye sjove og skæve initiativer. Det må meget gerne være lavprak‐
tisk, vi skal gøre noget frem for at tale problemer og udfordringer.
‐ Forslag om at placere kvartalsmødet i højskolen med afslutning kl. 18.30, da der er et andet arran‐
gement på fredspladsen derefter som mange sikkert gerne vil deltage i. Fællesspisning fra 18.30.
‐ Vi fastholder politiets tryghedsbarometer og Samvirkets OBS.
‐ Praktiske ting/hvem gør hvad? Sekretariatet laver et oplæg til dagsorden som de sender forbi Styre‐
gruppen.
7. Nyt fra Gellerupmodellen
Lokalt leder råd der mødes en gang om måneden – Fokus på tryghed og det kriminalpræventive. Gellerup‐
modellen skal gentænkes da forummet har vokset sig meget stort – 30 medlemmer. Intet nyt, da sidste
møde blev aflyst grundet Storstadskonference.
8. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
Ny boligsocial helhedsplan starter til august. Troels gennemgik prioriteringerne i den nye plan og de nye
kolleger i den kommende tid i Det boligsociale hus.
9. Nyt fra afd. 4
Ingen deltagere fra afdelingen under punktet grundet beboermøde.
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10. Nyt fra afd. 5
Arbejde med udviklingsplan for Toveshøj skal til at i gang.
11. Noget nyt i forhold til afd. 3 og afd. 24/ Skovgårdsparken
Punktet bortfalder på fremtidige møder.
12. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”
Kunne være godt med en pause undervejs i mødet. Godt møde med mange relevante informationer. Vi
glæder os meget til det kommende års samarbejde i Styregruppen. Vi tager en introduktion/navnerunde i
starten af næste møde.

3

