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Referat Samvirkets Årsmøde d. 31. januar 2023 

 

Velkomst 

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

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

55 deltagere til stede ved mødets start, og en halv time senere var der over 70 deltagere. 
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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 
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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 
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Derefter gav dirigenten ordet videre til Louise Buch Viftrup fra Styregruppen, som afholdte beretning for 

Samvirkets aktiviteter siden Årsmødet i marts 2022. 

 

Året der gik i Samvirket 

Siden Årsmødet d. 15. marts 2022, har Samvirket afholdt 3 kvartalsmøder, 1 introdag og 3 Styregruppemødet. 

Årsmødet sidste år foregik i den store sal i Sports- og kulturcampus, med rundvisning i de nye bygninger for alle 

interesserede. På Årsmødet i 2022 blev der ikke uddelt en årlig pris fra Samvirket, da der året før var blevet 

uddelt 2 priser for henholdsvis 2020 og 2021. Dette års uddeling er derfor første gang vi uddeler Samvirkets pris 

siden efteråret 2021, og det er derfor også dejligt at se 6 flotte nomineringer i år. 

På kvartalsmødet d. 31. maj 2022 var emnet Trafiksikkerheden i Gellerup og Toveshøj, og i den forbindelse havde 

vi oplæg fra Borgmesterens afdeling, Det civile beredskab i området, Information Vest og Lokalpolitiet. En af 

nyhederne på mødet var en ny kommunal pulje til styrkelse af trafikken, på 250.000 kr. årligt, hvor af en andel 

skal kunne søges af lokale initiativer. Simon fra beredskabet fremlagde ideerne bag en kampagne, som skulle 

indeholde både debatter og fest, samt opsøgende arbejde i området og dialog med foreninger og de lokale skoler. 

Deltagerne på kvartalsmødet samlede alle gode ideer til tiltag der kunne styrke trafiksikkerheden i området, og 

disse input blev skrevet sammen af Samvirkets sekretariat. Hele produktet fra kvartalsmødet er blevet 

kommunikeret tilbage til alle de aktører der deltog på Kvartalsmødet og har efterfølgende indgået i Styregruppens 

videre arbejde. 

På kvartalsmødet d. 27. september var emnet 360 grader på trygheden i Gellerup og Toveshøj. Kvartalsmødet 

havde i den forbindelse oplæg fra Fritidsklubberne og ungdomsskolen, Magistraten for sociale forhold og 

beskæftigelse, borgmesterens afdeling, samt lokalpolitiet. En vigtig nyhed deltagerne fik på mødet var, at 

ungdomsskolens tilbud fremover vil være for unge helt op til 25 år, og at man i højere grad vil indgå i samarbejde 

med foreningsliv og højskolen, for at kunne levere de bedste tilbud til målgruppen. Ligeledes hørte vi om 

Comeback Construction, der er et nyt tilbud der laver et individuelt tilpasset forløb til unge, hvor de først bliver 

trænet op på værksted, for derefter at skulle ud og arbejde på byggepladser i Gellerup og Toveshøj. Politiet 

orienterede om at de hyppigt gennemfører trafikindsatser i det vestlige Aarhus, men at problemerne med fart og 

påvirkede/uopmærksomme bilister, hver gang viser sig at være lige så store som tidligere. 

På kvartalsmødet d. 29. november var emnet Den nye skole i Gellerup og Toveshøj. Mødets deltagere hørte oplæg 

om processen med at planlægge og bygge den nye skole, om pædagogikken på skolen, samt forældrenes vinkel 

på og behov i forhold til skolen. Deltagerne på mødet vendte derefter i grupper en række spørgsmål om hvad der 

kan gøres for at skolen bliver en succes for området, og her var der bred enighed om at inddragelse, 

kommunikation og vigtigheden af at alle taler den nye skole op, er centrale for at projektet lykkes. Alle input på 

mødet blev lige som ved tidligere Kvartalsmøder samlet af sekretariatet, og er kommunikeret tilbage til de fora 

der arbejder med at gøre skolen til en realitet. 

Et gennemgående tema i diskussionerne på kvartalsmøderne i 2022 har været parkering på fortovet foran 

biblioteket. Politiet har gjort det klart at det fremgår tydeligt af færdselsloven at det ikke er tilladt at parkere på 

fortovet, men alligevel opleves det dagligt at hele fortovet foran biblioteket er fyldt med parkerede biler, til stor 
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gene for gående, barnevogne og andre. Mange beboere oplever at håndhævelsen af dette forbud mod parkering 

hverken er skiltet godt nok, ikke bliver håndhævet og at der i det hele taget kunne gøres mere for at forbygge og 

informere om reglerne. 

Samvirket gennemførte d. 13. september en introdag, hvor der var 15 deltagere, som besøgte 11 besøgssteder i 

området, og fik oplæg om områdets historie, lokalpolitiet, og helhedsplanerne for udvikling af området. Lige som 

ved tidligere introdage, var der stor tilfredshed med dagen fra deltagernes side, og mange gav udtryk for at det 

gav et boost at opleve det engagement der er overalt i Gellerup og Toveshøj. 

Løbende over det seneste år har vi kunne følge udviklingen i områdets fysiske helhedsplaner, nybyggerier og 

renoveringer, gennem opdateringer fra boligforeningens projektafdeling, Gellerupsekretariatet og A Enggaard. 

Ligeledes har politiet med deres faste punkt ”Politiets Tryghedsbarometer” opdateret kvartalsmødernes deltagere 

på deres vinkel på situationen i vores lokalområde. 

Styregruppen har på sine møder det sidste år løbende vendt tryghedssituationen i området, og har planlagt emner 

for kvartalsmøder ud fra det man mente fyldte i lokalområdet. Der har været et godt samarbejde i Styregruppen, 

og en stabil deltagelse fra medlemmerne. 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 fremover. 

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 kan man altid kontakte 

sekretariatet for Samvirket. 

 

Overrækkelse af Samvirkets Pris 

Der var 6 nominerede til Samvirkets pris for 2022. Herunder kan de alle ses, med begrundelsen for deres 

nominering: 

Nagin Ravand er nomineret fordi, hun er en dygtig ung kvinde, som vi er stolte af. Nagin har vist at vores piger i 

lokalområdet med anden etnisk baggrund kan de også kan spille fodbold, og at de er en del af samfundet og kan 

bidrage til det på lige fod med andre. 

Randa Radwan er nomineret fordi, hun under Corona-tiden har været frivillig. Hun har hjulpet ældre mennesker 

ved at oversætte retningslinjer. Hun er bydelsmor og gør en forskel for mange kvinder. Hun har hjulpet mange 

isolerede kvinder, som systemet ikke kunne nå. Som bydelsmor sidder hun i bydelsmødrenes bestyrelse, hvor hun 

er med til at udvikle aktiviteter og har i den sammenhæng været aktiv ved folketingsvalg og uddelt flyers og 

opfordret beboere til at stemme. Randa fortjener titlen som årets ildsjæl pga. hendes utrættelige engagement i 

hendes lokalområde. 

Lone Hedelund er nomineret for hendes rolle som tidligere sekretær for Samvirket! Og tak hun fortjener for trofast 

tjeneste og et veludført sekretærarbejde. Som regel er det ikke en sekretær der bliver prist. Når arbejdet kører 
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gnidningsfrit, er der få der tænker på, hvor svært det kan være, at få arbejdet gjort uden store problemer. Går 

det godt, så er sekretæren glemt! Sådan bør det ikke være hos os. Vi er et fællesskab, endda et stort og 

fantastisk fællesskab. Lone har formidlet gerningen formidabelt godt og med smil. Hun vil blive savnet af mange.  

Ilham Mohamed er nomineret for hendes særligt varme hjerte, for den ildsjæl der er i hendes hjerte. Hun hjælper 

altid andre uanset hvad. Hun tager altid telefonen også tidligt om morgenen for at hjælpe andre. Særligt under 

Corona og under folketingsvalg har hun ydet en ekstra indsats for vores lokalsamfund. Hun er god til at snakke 

med alle og møder andre uden fordomme. Hun er som en mor for os alle, god til at lytte, og hun er der, når vi har 

brug for støtte. 

Helle Hansen er nomineret fordi, hun igennem rigtig mange år har været aktiv i området gennem blandt andet 

frivilligt arbejde, foreningsarbejde og afdelingsbestyrelse. Hun har været god til at samle foreninger og frivillige 

kræfter sammen. Hun har også engageret sig i Almen Modstand og arrangeret demonstrationer mod 

nedrivningerne og ture til Christiansborg. 

Erik Gravesen er nomineret fordi han altid har et venligt ord med til hvem han taler med. Han gør et kæmpe 

arbejde for at bringe informationer rundt til os alle og han hjælper altid til når der er behov for det. Erik er en 

utrættelig ildsjæl i Brabrand og Gellerup/Toveshøj, der som et levende socialt medie deler viden om aktiviteter og 

tilbud til alle. Vores lokalområde hænger godt sammen takket være ildsjæle som Erik, og netop for ikke bare at 

tage denne vigtige indsats for givet er det vigtigt at vi har Samvirkets pris til at anerkende alt det gode arbejde 

der lægges af mange frivillige ildsjæle. 

   

Vinderen af Samvirkets pris 2022 blev Randa Radwan. 
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Samvirkets Festfyrværkeri 

Som noget nyt i 2023, har Styregruppen besluttet at ville vise Årsmødet nogle af alle de spændende initiativer der 

er på vej i Gellerup og Toveshøj. Derfor bestod indslaget ”Samvirkets Festfyrværkeri” af 12 små oplæg på 2-3 

minutter, som alle handlede om nye initiativer på vej frem i Gellerup og Toveshøj. Herunder kan ses uddrag af de 

slides der blev vist i forbindelse med de korte oplæg. 
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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 

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. 

- Louise Buch Viftrup – Brabrand Boligforening. 

- Ilham Mohamed – Repræsentant fra afd. 5. 

- Helle Hansen – Repræsentant fra afd. 4. 

 

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 2023 er dermed: 

- Katrine Frydendal Christensen. 

- Hanne Østergaard. 

- Chadi Ali Kayed. 

- Randa Burara Radwan. 

- Maysaa Hassanein. 

- Maryan Hayir. 
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Eventuelt og tak for i dag 

Gellerup friplejehjem – åbner 1. juni, og i den forbindelse kommer snart meget mere ud om plejehjemmet, og det 

bliver et plejehjem med plads til mangfoldighed og rum til den enkelte. Der skal rekrutteres en masse 

medarbejdere, og håbet er at de 60-70 medarbejdere også kommer til at afspejle beboersammensætningen i 

Gellerup og Toveshøj. Se mere på https://www.gellerupfriplejehjem.dk/ 

Sports- og kulturcampus inviterer til Fed Ferie i Vinterferien 2023: 

 

Til byggeriet af den nye skole er der allerede ansættelsesmuligheder, så hvis man kender nogen der kunne bruge 

job i byggeriet, så send dem videre til Jan, som sidder i Det boligsociale hus på første sal over biblioteket. 

Som nævnt tidligere på Samvirket, er det blevet besluttet, at der skal oprettes en pulje for trafikale indsatser i 

Aarhus Vest. Denne pulje er nu endelig gået i luften. 

Puljen har et årligt budget på ca. 100.000 kr., og det er muligt at ansøge om op til 50.000 kr. til indsatser, 

aktiviteter, arrangementer mv., som kan bidrage til bedre trafikkultur i den Vestlige del af Aarhus.  

Puljen er åben til og med 2025, og der er løbende ansøgningsfrist. I kan finde mere information her: 

https://helhedsplangellerup.dk/saadan-goer-vi/pulje-for-trafikale-indsatser-i-aarhus-vest/ 

 

Dirigenten takkede de fremmødte deltagere, hvorefter Årsmødet sluttede med fællesspisning. Maden til Årsmødet 

var leveret af Cafe Vita i Livsværkstederne, Kaffe Fair og Saakin. De næste møder i Samvirket er Introdag d. 14/3 

2023, kl. 9.00 – 15.00, Kvartalsmøde d. 28/3 2023, kl. 16.30 – 19.00 og Kvartalsmøde d. 30/5 2023, kl. 16.30 – 

19.00. Sted og nærmere program vil kunne findes på Samvirkets hjemmeside www.samvirket.dk 


