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Samvirket er et mødeforum for frivillige og offent‐
lige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer 
klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, 
GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation, kir‐
ken, de lokale moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, 
social‐ og beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle, bo‐
ligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i Gellerup 

og på Toveshøj. 

Referat af møde i Samvirkets Styregruppe 20. februar 2023 kl. 15.00‐19.00  Mødet er afholdt 
i Det boligsociale hus (1. sal over det nye bibliotek). 

Deltagere: Chadi, Ilham, Louise, Lotte, Maryan, Hanne, Randa, Helle. 
Afbud: Rasmus, Katrine. 
Uden afbud: Maysaa. 

Ordstyrer: Sophie 
Referent: Troels 

Styregruppe medlemmer: Louise Buch Viftrup, Rasmus Brandt Lauridsen, Lotte Mose Boldsen, Il‐
ham Mohamed, Helle Hansen, Katrine Frydendal Christensen, Chadi Ali Kayed, Randa Burara Rad‐
wan, Hanne Østergaard, Maysaa Hassanein og Maryan Hayir. 

Dagsorden: 

1. Velkomst

Der var ingen ændringer til dagsordenen. 

2. Præsentationsrunde ‐ (mit navn ‐ meget kort hvem er jeg ‐ og hvad vil jeg gerne gøre for Samvirket i

2023, som jeg synes er rigtig godt)
Deltagerne præsenterede sig for hinanden. Ideer til det kommende år i Samvirket: Flere beboere skal vide 
hvad Samvirket er, og flere skal deltage i kvartalsmøderne. Rigtig mange medarbejdere f.eks. i Blixens, ved 
heller ikke hvad Samvirket er, hvilket vi skal have gjort op med. Vi skal tiltrække beboere og foreningsaktive 
til Samvirkets aktiviteter. Opslag i afdelingerne til opreklamering af kvartalsmøderne og introdage. Samvir‐
ket er for ildsjæle, relevante medarbejdere og interesserede. Der er potentiale for at vi kan bruge Samvir‐
ket til endnu mere. Hvordan kan Samvirket fremadrettet være defineret mere af områdets potentialer og 
ressourcer end dets udfordringer? 

3. Evaluering af Årsmødet 2023

Samvirkets pris er en stor anerkendelse og styrker det lokale engagement og frivillige arbejde, ved at aner‐

kende den store indsats som rigtig mange lægger i lokalområdet. Hyggelig og dejlig dag til Årsmødet, god 

mad. Samvirkets festfyrværkeri var rigtig godt, og kunne også bruges til kvartalsmøderne. Vi kan også 

styrke deltagelsen på møderne ved at invitere til oplæg, så flere relevante aktører får øje på Samvirket. 

4. Intro om Samvirket Vision – Mission og værdier

Diskussion af hvilken geografi Samvirket dækker – Er det kun afd. 4 og 5, eller hvad med de nye boliger i 

området, og de øvrige boligområder i 8220 i nærhed til Gellerup og Toveshøj? Kollegiet bør også være en 

aktiv del af fællesskabet. De unge i området – hvordan kan vi inkludere dem i Samvirket? Kan den boligso‐

ciale helhedsplans ungeråd bygge bro til de unge? 

5. Sekretærernes rolle herunder fastlæggelse af dagsordner
Der er 2 sekretærer i Samvirket, som er henholdsvis Brabrand Boligforening og Aarhus kommunes delta‐
gelse/støtte af Samvirket. På nuværende tidspunkt er der afsat timer svarende til ca. 8 timer om ugen fra 
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hver sekretær til understøttelse af Samvirket. Sekretærerne understøtter styregruppen, afvikler årsmøde, 
kvartalsmøder og introdage, og deltager i alle Samvirkets aktiviteter, laver referater, indkaldelse, og admi‐
nistrer hjemmeside og økonomi for Samvirket. 
 

6. Samvirkets strategi og mål for 2023 ‐ herunder drøftelse af hvordan lokalområdets interesser fort‐

sat skal blive varetaget, og hvordan fastholdes det gode samarbejde i Gellerup/Toveshøj i forbin‐

delse med de mange fysiske forandringer og ændringer i beboersammensætningen. Input til hvor‐

dan Samvirket kan blive boostet også i forhold til nye beboere/projekter/tiltag 

 

Udviklingspotentiale? Vi skal vide mere om de nye beboere i området – hvad er deres perspektiv og øn‐

sker, hvad er deres stemme i området, når de ikke er repræsenteret i beboerdemokratiet? Mere sammen‐

hæng og fællesskab med de nuværende beboere i området. Der mangler aktiviteter i området – tidligere 

var der f.eks. fællesspisning i Laden, og andre fast sammenkomster. Vi mangler steder hvor vi kan aktivere 

de nye beboere – hvad skal vi invitere dem til? Skal beboerne i Skovgårdsparken også være en del af Sam‐

virket? Vi skal have ideer til mere liv i området. Hvordan kan vi skabe flere aktive i området, så det ikke er 

den samme flok der driver alle området foreninger, og holder liv i traditionerne? Kan vi bruge nye metoder 

til at komme i dialog mere andre grupper af beboere? Skal vi lave en platform for at foreninger kan præ‐

sentere sig for området, og hvordan kan man komme med i de lokale fællesskaber? Skal vi genudgive Gel‐

lerupguide? Gå i dialog med nye beboere og byde dem velkommen til området. Mange foreninger bliver 

inviteret til samarbejde og aktiviteter, men deltager ikke og svarer ikke på henvendelser. I stedet skal vi se 

på at opdyrke nye ressourcer og skabe nye fællesskaber til at skabe nye aktiviteter. Hvor vil vi hen, og er vi 

overhovedet sikre på om de nye beboere ønsker at blive en del af de eksisterende fællesskaber? Vi skal 

ikke spilde alle vores kræfter på at løbe hovedet mod muren for at få nye beboere til at deltage, men blot 

invitere dem, og så lade det være op til dem selv om de vil være med eller ej. 

 

Foreninger: Færre aktive foreninger og specielt Corona har dræbt aktiviteten i området og de fællesskaber 

der tidligere knyttede området sammen. Hvad kan vi gøre for at samle aktiviteter og støtte at foreninger 

kan komme på fode igen? 

 

Hvor kan vi gøre en forskel? De unge er fremtiden for området – vi har brug for konstruktive opholdssteder 

til de unge, så de ikke sidder og skaber utryghed i kældre og andre steder. Hvad er den fælles identitet i det 

nye Gellerup og Toveshøj? 

 

Vi skal mobilisere de unge fra kollegiet, og styrke deres tilknytning til lokalområdet, så deres energi ikke 

rettes ud af området og ind mod byen, men mod de nære fællesskaber. Vi skal gøre lokale fællesskaber 

tilgængelige. 

 

Den boligsociale helhedsplan gennemfører en analyse af de nye beboere i området, og i forlængelse af 

dette kunne det være godt af præsentere de nye beboeres perspektiv på området på et kommende kvar‐

talsmøde. Invitere kollektivbyens skaberbank til at fortælle på kvartalsmøde og deltage i Samvirket. 

 

Sekretærerne samler op på styregruppens input, sender resume ud på mail, og så fortsætter vi dialogen på 

det næste styregruppemøde. 

 

NOTER fra faciliteret brainstorm: 
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Tanker og debat om Samvirket fremadrettet, formål og strategi: 
 

‐ Vi skal nytænke Samvirket og samtidig holde fast i grundværdierne 

‐ Hvordan udvikler vi potentialet? 

‐ Fokus på sammenhængskraft – vi er et område 

‐ Det skal handle om både nye beboere og nuværende beboere 

‐ Mere synlighed i området 

‐ Mere fokus på foreningsdeltagelse 

‐ Beboere skal opfordres til at komme med på introdag 

‐ Unges stemmer skal høres i Samvirket 

Udvikling af potentialet: 
 

FORMÅL med Samvirket?: 
‐ Vi skal definere hvad succes er lig med 

‐ Nuværende beboere mere i spil 

‐ Blive klogere på nye beboere som ikke er så organiserede 

‐ Hjælp til mere liv i området 

‐ Hvordan aktiverer vi de ikke‐aktive?  

o Borgersamlinger 

o Introdag for beboere 

o Omdele Gellerupguiden 

o Blokambassadører 

o Synlighed 

‐ Frivillig bank 

‐ Tæt kontakt med AAK medarbejdere der kan bære ind og fjerne ’red tape’ 

Hvor og hvordan vi kan gøre en forskel? 
‐ Fokusgruppe 

‐ Unge:  

o Mangler opholdssteder 

o Vi skal høre deres stemmer 

o Involvere de studerende 

o Understøtte rollemodeller 

o Kollegiet inddrages 

‐ Få skub i fællesskabet efter pandemien, evt støtte til foreninger (evt via Folkekøkken, fællesspisning) 

‐ Præsentere landsbyen og skabe en identitet 

‐ Facilitere møder mellem mennesker, frivilligt arbejde, fællesspisning – regelmæssighed! 

‐ Skabe gode mødesteder 

‐ Vi skal spørge alle på Kvartalsmødet i marts 

 

7. Økonomi og hjemmeside for Samvirket 

Sekretariatet gennemgik budget for Samvirket som vedtaget af den sidste styregruppe, samt hjemmeside 

og Facebook‐gruppe. 

 

8. Årshjul for kendte aktiviteter i Samvirket i 2023 
Introdag d. 14/3 2023, kl. 9.00 – 15.00. 
Kvartalsmøde d. 28/3 2023, kl. 16.30 – 19.00. 
Kvartalsmøde d. 30/5 2023, kl. 16.30 – 19.00. 
Introdag d. 12/9 2023, kl. 9.00 – 15.00. 
Kvartalsmøde d. 26/9 2023, kl. 16.30 – 19.00. 
Kvartalsmøde d. 28/11 2023, kl. 16.30 – 19.00. 
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Årsmøde d. 30/1 2024, kl. 17.00 – 19.30.  

Opmærksomhed på at næste kvartalsmøde falder i ramadanen. 

 

9. Årsplan for Styregruppen (fastlæggelse af mødedage for Styregruppen) 

Vi holder fast i styregruppemøder om tirsdagen, og gerne med slut senest kl. 18.00. Skolebestyrelsesmøder 

ligger 1. tirsdag i måneden, så vi foretrækker 3. tirsdag i måneden. Næste styregruppemøde er 25. april kl. 

15‐17. 

 

10. Introdag d. 14. marts 

Forslag om at starte i Laden om morgenen, og så fortsætte i Det boligsociale hus fra middag og frem. Ilham 

og Randa deltager på dagen. 

 

11. Næste kvartalsmøde d. 28. marts – emne og indhold 

Vi starter mødet senere så vi kan bryde fasten 19.54 sammen. Emne er børn og unge, herunder misbrug af 

medicin, hvad er problemet, og hvad kan der gøres? Gerne input fra læge om misbrug af vægttabsmedicin, 

insulin og morfinpræparater. Opdatering fra ungeråd, kontaktstedet, klubberne, ACFC mm. Hvad gør Gelle‐

rup for de røde unge nu? 

 

Orientering om styregruppens strategiarbejde, hvad vil vi med Samvirket frem til 2026? Oplæg om hvad er 

Samvirket, og hvad er Samvirkets opgave og hvad kan man forvente af Samvirket? 

 

12. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde” 

Dejligt møde. Gode informationer, og forventningsafstemning og fælles billede på fremtiden. Gode input til 

fælles strategisnak. Godt at dele erfaringer og viden. Vigtigt at vi får mere fokus på de unge. Vi udvikler os i 

fællesskab. God styring. Kreativ tænkning, og fælles ønske om at gøre noget godt for lokalområdet. Dejligt 

at være en del af. Godt at vi ikke har nej‐hatten på, men kan bringe alle ideer i spil. God mad i Samvirket. 

Skønt møde, og dejligt at tale om hvorfor vi er her. Dejlig med fælles udvikling. 

 

Vision, mission og værdier for Samvirket (fra Samvirket.dk): 

Samvirkets vision / Hvad vil vi opnå? 
Vi ønsker at være med til at skabe et åbent og velfungerende netværk i området. 

 

Samvirkets mission / Det gør vi ved at: 
1. Udvikle området i fællesskab 
2. Styrke og samle kræfterne i området 
3. Dele erfaringer og tage ansvar for vores område 

 

Værdier / Hvorfor vil vi samvirke? 
1. Vi ser muligheder i alle mennesker 
2. Vi tror at vi sammen kan gøre en forskel 
3. Vi mener at forskellighed er en styrke 
4. Vi lærer ved at lytte til hinanden 
5. Vi styrker tilliden til hinanden 

 

Metoder / Hvordan gør vi det? 
1. Involverer beboere i alle aldre 
2. Samle alle kræfter, der interesserer sig for lokalområdet 
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3. Samler forskellige syn på tingene 
4. Fortæller hinanden, hvad der foregår inadadtil og udadtil 
5. Hjælper mennesker til at hjælpe hinanden 
  
Om Samvirket i Den boligsociale helhedsplan for 2022 til 2026: 

Aktivitetsnavn: 

Netværksskabende lokalsamfundsarbejde (Samvirket) 

Formål: 

Formålet med aktiviteten er at styrke civilsamfundet og øge trygheden gennem et styrket 
engagement og deltagelse i områdets aktiviteter og fællesskaber. Aktiviteten identificerer 
løbende udfordringer i området, og skaber en arena hvor samarbejder mellem myndighe-
der, civilsamfund og ildsjæle kan slå rod, og hvor ideer om fremtidens naboskab kan blom-
stre. 

Netværksdannelsen og kommunikationen gennem aktiviteten, gør det let for både forenin-
ger og beboere at overskue områdets aktiviteter og tilbud. 

Gennem samarbejdet er det hensigten at stille flere lokale ressourcer til rådighed for den 
enkelte beboer. Opbygningen af områdets sociale kapital skal muliggøre at beboerne i fæl-
lesskab kan udvikle området, baseret på egne ressourcer og ideer om det gode naboskab. 
 
Målgruppe(r):  

Alle beboere og ansatte i området er den indirekte målgruppe for aktiviteten. 

Den direkte målgruppe er frivillige, grupper og foreninger, som yder en indsats i området 
eller for områdets beboere, samt lokale myndigheder, institutioner og tilbud. 

Det er et fokus, at tilflyttere til områdets nye boliger og erhvervslokaler, kan koble sig på 
dette områdenetværk. Der er allerede flyttet flere end 1.000 beboere ind i nybyggede boli-
ger området og det antal vil stige i helhedsplanperioden. 

(Denne aktivitet adskiller sig fra frivilligkoordinatorens. Her er tale om et netværk af for-
eninger og netværk. Frivilligkoordinatoren har fokus på enkeltpersoner og foreninger, der 
etablere aktviteter, ie foreningsunderstøttelse.) 

Indhold og praksis: 

Aktiviteten understøtter civilsamfundet og skaber synlighed om områdets kulturelle og so-
ciale ressourcer.  Aktiviteten er sammensat af flg. aktivitetstyper, som er dokumenteret af 
Center for Boligsocial Udvikling:  

 Udvikling af samarbejder og koordinering ml. flere aktører.  
 Socialt fremmende arrangementer, netværk & kulturelle aktiviteter. 
 Indsats til fremme af boligområdets image. 

 

Aktiviteten viderefører Gellerup-Toveshøjs mangeårige tradition for samarbejde blandt de 
lokale aktører. Samvirket er det centrale forum for civilsamfundet, og gennem de seneste 
årtier har Samvirket udviklet sig til det naturlige samlingspunkt i området for alle gode 
kræfter der vil arbejde sammen om udvikling af områdets ressourcer og tilbud. Deltagerne 
i Samvirkets møder identificerer selv udfordringer og potentialer i området, skaber en 
ramme for samarbejde mellem aktører, og følger op på virkningen af igangsatte tiltag. 

Der er afsat et betydeligt beløb til aktiviteter, som styregruppen kan råde over til i fælles-
skab at igangsætte kampagner og aktiviteter til styrkelse af områdets handlekraft over for 
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fælles udfordringer. Der har tidligere været igangsat kampagner omkring fx trafik og en-
somhed. 

En central lokal opgave er at tage imod nye medarbejdere og frivillige i området, hvilket 
sker gennem 2 årlige Introdage, hvor nye kræfter i området bliver budt velkommen og in-
troduceret til området og de lokale samarbejder, og kommer ud og besøger lokale instituti-
oner, foreninger og tilbud. 

Ansvars- og rollefordeling: 

Aktiviteten ledes af en styregruppe, der vælges på årsmødet. Styregruppen ledes af et delt 
formandskab – den boligsociale leder og FU-lederen. 

Samvirkets understøttes af en delt sekretærfunktion på 18 t/u. Halvdelen finansieres af 
Borgmesterens afd som timer til sekretærfunktionen. 

Aktiviteten er civilsamfundets pendant til Gellerupmodellen, der er områdets lederråd. 
Begge fora optræder fast på hinandens dagsorden til gensidig koordinering. 

 

Økonomi for Samvirket 2023 (fra styregruppemøde i december 2022): 

 

Samvirkets aktivitetsmidler       
14‐02‐2023       
Budgetpost  Forbrug 2020  Forbrug 2021  Forbrug 2022  Budget 2023 

Årsmøde  17.885,90 kr.  17.456,62 kr.  11.831,80 kr.  12.000,00 kr. 

Kvartalsmøder  3.900,00 kr.  8.373,19 kr.  13.716,25 kr.  21.000,00 kr. 

Styregruppen  3.739,30 kr.  2.293,30 kr.  1.940,00 kr.  4.000,00 kr. 

Introdag  922,90 kr.  1.139,15 kr.  2.161,20 kr.  3.000,00 kr. 

Hjemmeside  50,00 kr.  50,00 kr.  0,00 kr.  1.000,00 kr. 

Dimissionsfest  7.000,00 kr.  7.000,00 kr.  7.000,00 kr.  7.000,00 kr. 

Samvirkets Coronapulje  0,00 kr.  101.970,00 kr.  0,00 kr.  0,00 kr. 

Diverse  12.500,00 kr.  1.375,00 kr.  0,00 kr.  2.000,00 kr. 

      
I alt  45.998,10 kr.  139.657,26 kr.  36.649,25 kr.  50.000,00 kr. 

Budget for perioden  70.000,00 kr.  60.000,00 kr.  50.000,00 kr.  50.000,00 kr. 

      
Noter:       
Fra 2022 til 2026 er det årlige budget på 50.000 kr.      
 

 

 


