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 16. august 2022 kl. 16.30
Mødet er afholdt i Det boligsociale hus (1. sal over det nye bibliotek).
Deltagere: Louise, Hanne, Randa, Katrine, Chadi, Helle, Ester & Haniin.
Afbud: Lotte, Rasmus & Ilham.
Uden afbud: Ingen.
Ordstyrer: Sophie.
Referent: Troels.
Styregruppe medlemmer: Louise Buch Viftrup, Rasmus Brandt Lauridsen, Lotte Mose Boldsen,
Ilham Mohamed, Helle Hansen, Katrine Frydendal Christensen, Chadi Ali Kayed, Randa Burara
Radwan, Ester Engrob, Haniin Pedersen og Hanne Østergaard.

Dagsorden:
1. Velkomst og dagsorden v/ Sophie
Kort navnerunde, da Louise er ny i Styregruppen. Ingen ændringer til dagsordenen.
2. Referat fra sidste møde, herunder punkter til videre debat
Fra referatet: Behov for at vi arbejder med at unge opfører sig utryghedsskabende i opgangene, sid‐
der 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 al‐
vorligt. Vigtige temaer som vi bør tage op. Fremtidigt kvartalsmøde hvor vi sammen med politiet
taler om den forbyggende indsats i området.
Beslutning: Intet at tilføje referatet, som dermed er godkendt.
3. Opsamling fra Kvartalsmødet 31. maj – noget der skal arbejdes videre med?
Referat fra mødet vedhæftet.
Status på trafikken i området jf. teamet på sidste kvartalsmøde.
Sophie opdaterer på arbejdet med tryghed og trafiksikkerhed i området: Der er kommunalt møde på tors‐
dag, hvor man vil arbejde videre med hvilke initiativer der skal sættes i gang i Gellerup og Toveshøj. I næste
uge kommer der derfor forhåbentligvis nogle konkrete bud ud på initiativer. Ville være godt hvis vi lavede
et infomøde når vi ved mere – I hvert fald en orientering på næste kvartalsmøde.
Kommentarer: Vigtigt at der bliver gjort noget for at skabe bedre forhold for cyklister på boulevarden.
Beslutning: Infomøde mandag d. 19. september kl. 16 ‐> Styregruppen inviteres og vi holder det i Informa‐
tion Vest.
4. Pause
5. Planlægning af Kvartalsmøde 27. september
 Indhold/tema: 360 grader på trygheden i området.
 Praktiske ting/hvem gør hvad? Sted: Selskabslokalet i Samlingshuset.
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Kommentarer til tema: Det opleves at de unge nu hænger ud ved Inger Christensens Gade
41‐43 ved legepladsen, samt i opgangen på Lenesvej 5. De unge affyrer krudt, som gør be‐
boere nervøse for om der bliver affyret våben. Det formodes at være ulovlig affyring af fyr‐
værkeri, og der blev affyret meget i sommerferien. Der er pt. ikke problemer med kørsel
med ATV i området. De unge anvender vagter, til at holde øje med hvornår politiet kommer,
så de er væk inden politiet ankommer. Det gør det svært for politiet at gøre noget ved pro‐
blemet. Der bliver ofte tændt bål i området om aftenen eller i løbet af natten, hvilket giver
af lugt af røg og frygt for om der er udbrudt brand. Flaskehals i retssystemet gør at mange
bliver i området og fortsat laver kriminalitet da der er ventetid på retssager. Trygheden er
stigende i området, men vi har stadig langt at gå. Beboere bliver truet af de unge hvis man
konfronterer dem med deres opførsel. Behov for dialog om hvad man kan gøre som beboer
hvis man oplever problemer. Negativ tone på Facebook, når man forsøger at italesætte pro‐
blemerne. Man har tidligere eksperimenteret med at gå runder i området i grupper, for at
skabe tryghed (2009). Det opleves som et problem at der ikke er nogen steder for de unge
at opholde sig om aftenen, hvilket gør at de søger ud i området og ind i opgangene, og da
der ikke er pædagogisk opsyn, udvikler deres opførsel sig negativt og skaber utryghed. Vi
bliver nødt til at kunne konfrontere disse udfordringer hvis vi skal kunne forbedre området
og løse problemerne. Mange af de unge er ikke fra området, men kommer fra f.eks. Bispe‐
haven og Viby, og kommer hertil for at hænge ud. Vores udfordringer hænger derfor sam‐
men med de andre store almene boligområder i byen.

Ønsker til indhold til kvartalsmødet: Opdatering på trafiksituationen – hvilke initiativer er på vej. Status fra
politiet på tryghedssituationen i området herunder grupper af unges ophold ved Inger Christensens gade
og Lenesvej. Ønske om status fra Rasmus fra FU på arbejdet med de unge i området, og hvilke initiativer
der er igangsat eller på vej. Ønske om at politiet fortæller om deres arbejde med synlighed i området.
Hvordan kan vi få fat i de unges forældre? Ønske om oplæg om hvad man kan gøre for at forebygge at blive
offer for kriminalitet, hvilke psykologiske mekanismer er på spil i forhold til kriminalitet? Kan vi gå i dialog
med de unge, eller er de udenfor pædagogisk rækkevidde? Deltagerne ud i grupper hvor man kan komme
med input til løsninger på udfordringer med trygheden. Status på nedrivninger og projekter i den fysiske
helhedsplan (opdatering fra borgmesterens afdeling og Enggaard). Orientering om fremtiden for Gud‐
runsvej 10A.
Forslag om at vi opreklamerer kvartalsmødet i opgangene og de nye boliger (svinget på Gudrunsvej og Eng‐
gaards ejendomme) via opslag.
6. Planlægning af Introdagen d. 13. september
Hvad skal gøres anderledes/ændringer i forhold til tidligere? Opsamling fra sidste introdag vedhæf‐
tet.
Vi blander grupperne igen efter sidste besøgssted, og giver grupperne papir og skriveredskaber med når de
skal ud på besøgene, så der kan tages noter undervejs. Opfordring til grupperne om at evaluere på besø‐
gene undervejs og ikke kun til sidst. Mere tid til opfølgning til sidst. Frokostpausen er for lang, hellere slutte
dagen lidt tidligere. Det skal være tydeligt at frokost ikke er inkluderet, eller man skulle inkludere frokost i
stedet for morgenmad. Arbejde for at få flere nye beboere i området med. Vi beslutter at vi først starter kl.
9 uden morgenmad, og så indkøber vi rugbrød og pålæg til fælles frokost i Information Vest. Ikke færre end
5 deltagere i hver gruppe.
Nye besøgssteder: Museet, flere aktører fra Sports og kulturcampus, det nye sundhedshus i Globus.
7. Nyt fra Gellerupmodellen
Udskydes til næste møde.
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8. Nyt fra Den Boligsociale Helhedsplan
Rani Hørlyck er startet i samme stilling som Lone Hedelund havde før, og skal køre vores arbejde med Den
gode skolegang og sprogindsats, samt understøtte bydelsmødrene. Ny helhedsplan startet 1. august, og
mere fokus på foreningsunderstøttelse og de nye beboerhuse, men pt. afventer vi svar på Fredens hus’ an‐
søgning om foreningsprojekt der inkluderer 30 foreninger. Fokus på unge og uddannelsesparathed i samar‐
bejde med ungdomsskolen og nyt ungeråd hvor de unge kan tage ansvar for at skabe de bedste rammer
for aktiviteter for unge. Ny forening for iværksætteri i området med deltagelse fra de 3 iværksættermiljøer
i området (Square One, Den gode by og Kollektivbyen).
9. Nyt fra afd. 4
Afdelingsmøde d. 13. september. Beboerne i de første nedrivningsblokke er blevet opsagt. 7 beboere har
gjort indsigelser mod opsigelserne. Yderligere opsigelser på vej over det næste år. Det går meget roligt
med at fylde lokalerne op i beboerhuset på 2. sal over biblioteket, og indtil videre er der kun 3 foreninger
som er flyttet ind. Foreningerne responderer ikke på de skrivelser der er sendt ud om muligheden for at få
lokaler. Salene afventer at køkkenet bliver færdigt, og vi forventer snart at det er klart. Det køkken der bli‐
ver pillet ned, bliver sat op i den lille sal så den har flere anvendelsesmuligheder. Møde med nye direkti‐
onsmedlemmer i boligforeningen. Videoovervågning på vej ved B4 og B7, både ved opgange og rundt om
blokkene. Der har været meget kritik af de nyrenoverede blokke, og det er oplevelsen at der bliver lyttet til
denne kritik, så det forhåbentligvis bliver meget bedre med de kommende renoveringer.
10. Nyt fra afd. 5
Venter til næste møde.
11. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”
På torsdag er der småjob messe i Rooftop på Blixens. Målet er at flere lokale virksomheder skal tage ansvar
for beskæftigelsen og ansætte lokale beboere i ansættelser på få timer om ugen. Meget interesse og 10
virksomheder har meldt deres ankomst, og store planer om videre initiativer. Starter kl. 8.30 og alle er vel‐
komne.
Lyserød lørdag er i gang med at blive planlagt hos bydelsmødrene. Nyt bydelsmødre hold er startet i dag,
og for første gang er det om aftenen, så de der er i arbejde, kan deltage. Fredagscafe for bydelsmødrene
hver fredag i laden om formiddagen fra 10 til 12.
Forslag om opdateret Gellerup Guide, til uddeling i området. Brug for økonomi til at kunne realisere. ‐>
Punkt til næste Styregruppemøde.
Forslag om en side i hvert nummer af Skræppebladet om det boligsociale arbejde. Den boligsociale hel‐
hedsplan tager forslaget med tilbage og ser på hvad der er af muligheder.
Behov for at information om hvad der kommer ud, ikke kun kommer ud på Facebook, men også bliver let
tilgængeligt for alle områdets beboere.
12. Fællesspisning

3

