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.

Referat fra møde i Samvirkets Styregruppe 10. april 2018 kl. 17 - 19
Janesvej 2
Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Abdinasir Jama, Ilham
Mohammed, Faisal Mohamed, Helle Hansen

Afbud: Nanna Kold
Uden afbud: Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Hanaan Yusuf og Ayaann Cabdi Yusuf
Andet:
Ordstyrer: Jesper Kurdahl Larsen
Referent: Lone Hedelund
Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Abdinasir
Jama, Ilham Mohammed, Faisal Mohamed, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Hanaan
Yusuf, Helle Hansen og Ayaann Cabdi Yusuf

Dagsorden:
1. Velkomst og dagsorden v/ Jesper Kurdahl Larsen
Jesper startede mødet med at undskylde overfor Nanna og Lone at de i overgangen mellem de boligsociale helhedsplaner personligt har haft en del udlæg. Men nu skulle pengene være på vej til
dem. I det hele taget har der været plads til forbedringer i forhold til vidensopsamling og overgang
mellem de to helhedsplaner.
2. Nyt fra Gellerupmodellen
På sidste møde blev der talt om Den nye boligsociale helhedsplan samt givet en tryghedsvurdering
af området. Derudover blev der talt om hele gentænkningsprocessen, som giver Aarhus en ekstra
proces i forhold til Regeringens udspil om parallelsamfund. Det kan betyde at folk skal inviteres ind
igen.
Der er ros fra kommunal side i forhold til den nye boligsociale helhedsplan, hvor man oplever at der
har været mere dialog fra boligforeningens side omkring planen i forhold til tidligere. Det kan også
skyldes at de siddende medlemmer i Gellerupmodellen ikke alle har deltaget i de tidligere processer. Gellerupmodellens medlemmer efterlyser at de får tilsendt referat fra Samvirkets aktiviteter,
det gælder både styregruppens møder, Kvartalsmøderne samt Introdagene og visa versa.
3. Nyt fra den kommende Boligsociale Helhedsplan
Den nye boligsociale helhedsplan er nu godkendt af den lokale styregruppe og af Landsbyggefonden med den konsekvens at processen med godkendelse også fremrykkes i Århus Kommune. I uge
16 tager beboerne i afd. 4 og 5 endelig stilling til planen, herefter igangsættes en proces i forhold til
hvordan planen skal udfoldes i samarbejde med beboerne.
4. Nyt fra afd. 4
Abdinasir efterlyste en forventningsafstemning om, hvad Styregruppen forventer i forhold til hvad
der er nyheder fra afdelingsbestyrelsen. Der er afdelingsmøde i uge 16 og der forventes at møde
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100 op. Mødet afholdes i nye omgivelser på Holmstrupgårdsvej. Der skal være fokus på de demokratiske processer i afdelingen. Udover afdelingsmødet er der fokus på at få ansat ungarbejdere til
sommerferiejob samt sommerfesten d. 17.6, som bliver udliciteret til nogle foreninger.
Nyt fra afd. 5
Også afdeling 5 har afdelingsmøde i næste uge – tirsdag d. 17. Derudover er der fokus på vedligeholdelsesreglementet og der kommer et afdelingsmøde om det sidst i maj.
Opsamling fra sidste Kvartalsmøde – runde samt fokus på frivillighed
Styregruppemedlemmer oplevede at der var interesse for at tale og høre om frivillighed, men der
var desværre for kort tid til en god debat. Desuden savnede man flere ansatte bl.a. fra kirken og fra
det gamle brugerråd.
Det var dejligt at Kim havde billeder med – det gav et bedre overblik.
Laden er et godt sted at være. Stedet giver hygge og der er stor ros til køkkenet for lækker mad.
Grundet økonomien udlånes højtaler og mikrofon fra afdeling 4. Lone skriver til Esben om dette.
I forbindelse med evaluering af mødet blev det nævnt at det var ærgerligt at der var overlap med
møde i Foreningernes Hus. Der er sket en ændring i husets bestyrelse således at Abdinasir nu er formand, men Malik er stadig med i bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder nu på at indhente kontingentbetaling fra foreningerne, og der er formuleret en lejekontrakt som foreningerne skal underskrive.
Aarhus Kommune yder max 150.000 i støtte. Der er søgt om grundetablering af Foreningernes Hus
som Frivillighedscenter.
Opsamling fra Introdagen – herunder overvejelser om introduktion for og om frivillige samt velkomstfest eller andet for ny tilflyttere
Helle orienterede om Vesterbro og hvordan de en gang årlig invitere både beboer men også andre
interesserede til at komme og se hvad der sker i området. Dagen starter med morgenmad, der er
rundture rundt i området og dagen afsluttes i fællesskab. Helle foreslår at vi kunne arbejde med
noget lignende i Gellerup/Toveshøj.
Det blev pointeret, at hensigten med Introdagen, som den nu er skruet sammen, er, at nye kollegaer skal møde området ved at blive introduceret af gamle kollegaer. Det gode ved Introdagene er,
at man bliver taget i hånden og vist rundt.
Men Styregruppen er åben for at man under Samvirkets hat tager fat i at arbejde med nye typer af
Introer til området. Tilbagemeldingerne fra de forskellige guidede ture er rigtig gode. Forslag skal
udarbejdes.
Gentænk Gellerup, Toveshøj og Ellekær – hvordan spiller processen sammen med Samvirkets
Fremtid og Den nye Boligsociale Indsats.
Der er i dag modtaget forslag med sammenskrivning af temaer og initiativer samt bilag fra Børn &
Unge. Der er høringsfrist 7. maj, som er dagen før Samvirkets næste Kvartalsmøde. Samvirket er
ikke høringsberettiget men det er de frivillige i Samvirkets Styregruppe selvfølgelig som beboer og
frivillige. D. 19.4 er der mulighed for at høre mere om forslagene kl. 16.30 og 1 time frem. Arrangementet foregår på Tovshøjskolen, og man skal tilmelde sig til enten Birgit Møller, 41 85 90 31, mail:
birmo@aarhus.dk eller Stine Fiedler Røge, tlf. 23 37 24 92, mail: str@aarhus.dk. Er der ikke tilmeldinger afholdes mødet ikke.
I forslagene er der flere delelementer som spiller sammen med Den nye Boligsociale helhedsplan:
det drejer sig om tidlig indsats, det forebyggende arbejde, medborgerskab med fokus på at forældrerådene i daginstitution, skole skal tale sammen og at fokus på forældreuddannelse.
Regeringens udspil om parallelsamfundet bliver førstebehandlet 12.4 og det forventes at lovforslaget gennemføres inden sommer. En af konsekvenserne kan evt. være at 18 daginstitutioner skal
lukke.
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Lone/Nanna videresender forslagene til alle på Samvirkets adresseliste med følgende besked: Vi vil
lige gøre jer opmærksom på dette møde og opfordre jer til at deltage, hvis I har mulighed herfor.
Husk at tilmelde jer til enten Birgit Møller, 41 85 90 31, mail: birmo@aarhus.dk eller Stine Fiedler
Røge, tlf. 23 37 24 92, mail: str@aarhus.dk. Er der ikke tilmeldinger afholdes mødet ikke.
9. Samvirket 2.0 – input
10. Samvirkets Aktivitetsmidler – status. Orientering ved Anders og Jesper
Punkt 9 og 10 blev slået sammen til et punkt. Det er således at Samvirkets Aktivitetsmidler først er
tilgængelige efter 1.8 og at beløbet for 2018 er reduceret til 100.000 kr. I 2019 vil beløbet blive reduceret til 80.000 kr. og de efterfølgende 2 år nedskrives med 10.000 kr. pr. år, således at beløbet
andrager 60.000 kr. i 2021.
Det får nogle konsekvenser i forhold til uddeling af Samvirkets Aktivitetsmidler i indeværende år.
Dels er der færre midler, dels er en del af midlerne bundet op i forhold til drift af Samvirket og af
forskellige aktiviteter. Dimissionsfesten står for døren, så der blev afsat 7.500 kr. understøttelse af
denne tradition.
Noget andet er at ressourcerne til foreningsunderstøttelse, Samvirket og gellerup.nu reduceres til ½
medarbejder. Det betyder selvfølgelig en revision i forhold til løsning af de fremtidige opgaver indenfor disse tre områder, som også ændre sig således at foreningsunderstøttelsen skal have fokus
på overgangen til det nye beboerhus, Samvirket er i forhold til byudviklingen herunder opbygning af
en ny grundejerforeningsstruktur og endelig en udvikling og forankring af gellerup.nu
Dertil kommer 1 medarbejder som skal have fokus på Image, kultur og events som jo kan ske i samarbejde med Samvirket, udvikling af Introdagene etc.
Konklusionen på disse punkter er at Nanna og Lone udarbejder forslag om en forenklet proces mht.
uddeling af Samvirkets Aktivitetsmidler, herunder en forenkling af pointsystemet, hvordan der kan
foretages stikprøver i forhold til bevillingerne, samt aflæggelse af regnskab.
11. Fastlæggelse af dagsorden for Kvartalsmødet 08.05 – Tema Virksomheder
Nanna og Lone arbejder videre med at sammensætte et Kvartalsmøde, hvor følgende elementer
omhandlende virksomheder kan indgå:
• Opgangen
• Iværksætterhuset – midlertidig ny leder som hedder Peter
• BygOp
• Den Gode By
Men hvor der samtidig også gerne skal være fokus på status på skabelse af nye arbejdspladser i området – for beboerne, hvordan det ser ud med småjobs – forefaldende arbejde.
Forslag til Kvartalets gode historie var Block. Desuden opsamling på sommerens kalender
12. Evt. – herunder:
a. ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”
i. Godt styret
ii. Fint med gluten fri pizzabund – kunne godt spises
iii. God brainstorm – 8. pointsystem
iv. Følger med i forandringerne – det er der behov for
v. Den gode stemning i Styregruppen fortsættes
b. Årshjulet - input – runde –
i. der arbejdes på at få fastlagt sommerplan også kaldet Fed Ferie.
ii. Brabrand Fællesråd og Gellerup Fællesråd inviterer i de næste par uger til 5 middage for 610 personer pr. middag. Søndag d. 6. maj afholdes så ”8.220 Ideer-event”, som bliver for alle
interesserede.
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