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 5. september 2017
Deltagere: Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Chadi Ali Kayed, Ilham Mohammed (kom fra
arbejde 18.30)
Afbud: Elsebeth Frederiksen, Abdinasir Jama (15 minutter før mødestart), Faisal Mohamed
(ved mødestart), ingen deltagelse fra Den Boligsociale Helhedsplan
Uden afbud: Hanaan Yusuf, Mohamed Dahir, Shire Abdirahman.

Referent: Lone Hedelund
Ordstyrer: Wissal El-Arid

Referat:
1. Velkomst og dagsorden v/ Lone og Wissal
De fremmødte fandt det dybt beklageligt, at der dels er styregruppemedlemmer som ikke kommer
til møderne uden afbud, dels af der meldes fra møderne meget kort tid før mødestart. Dette er af
stor betydning for Styregruppens arbejde.
2. Endelig godkendelse og opfølgning på referat fra Styregruppemøde 25.4
Godkendt
3. Nyt fra Gellerupmodellen og Den Boligsociale Helhedsplan
Gellerupmodellen: mødes igen efter sommer 7.9, så der er ikke så meget nyt at fortælle. Lotte og
Anders blev bedt om at give en opsang i forhold til Gellerupmodellens medlemmer om at benytte
sig af muligheden for at nye medarbejdere/foreningsaktive kan tilmelde sig, men også at det er vigtigt, at de forskellige institutioner i området siger ja til at blive besøgsmål.
Der er nedsat et antal ”arbejdspakker”, som sidder og arbejder med ”Gentænk Gellerup”. Grupperne arbejder bla. med både input fra møde i foråret om gentænkning af Bispehaven og Gellerup,
samt de høringssvar som kom herefter. Arbejdsgrupperne skal være færdige medio 2018. Der er
især fokus på gentænkning af skoletilbuddet, pasnings- og fritidsområdet. Der kan bl.a. komme forslag om sammenlægning af Ellekærskolen og Tovshøjsskolen. I efter 2018 vil der så pågå en politisk
drøftelse, inden der træffes endelige beslutninger med udgangen af 2018. Gellerupmodellen arbejder med. Dette arbejde kan også få indflydelse på den kommende Boligsociale Helhedsplan.
Der er rigtig mange medarbejdere i Aarhus Kommune, som glæder sig til at den nye kommunale
bygning bliver indflytningsklar, og mange igen kan flytte sammen efter at have været spredt ud
over byen.
Den Boligsociale Helhedsplan: er pt. uden egentlig leder. Stilling slås op til besættelse 1.12. Indtil da
varetager Keld Laursen personaleledelsen. Prækvalifikationen er vedtaget, men der er tvivl om
hvornår den nye boligsociale helhedsplan kan godkendes i forhold til de procedure, som er og dermed også tvivl om hvornår den kan træde i kraft. Det kan alt mellem 3-6 måneder ind i 2018. Den
nuværende helhedsplan ophører med udgangen af 2017 og samtlige medarbejdere er opsagt pr.
31.12 og skal inden da nå at afvikle ferie samt afspadsering. Så der er ikke bare rådvildhed hos BBO
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men også andre steder i både det kommunale system samt blandt beboerne. Hvem har boldene i
forskellige sammenhænge?
Jacob Boye fra BBO er udnævnt til ny leder af Instant City.
Nyt fra afd. 4 og 5
Afd. 4 her var ingen tilstede, hvorfor der ikke er nyt fra afdelingen. Det blev dog nævnt at afd. 4 har
taget stilling til, at de ikke vil være med til en fortsættelse af økonomi til videreførelse af gellerup.nu. desuden ser det ud til at afdelingen i bilaget angående Samvirkets videre drift kan læse, at
bestyrelsen mener, at Samvirket kan køres som en forening.
Afd. 5: kæmper for at få en boligsocial helhedsplan, og har orienteret BBO om utilfredshed med at
den kommende plan udskydes. Afdelingen finder at der er en del ansatte i administrationen/direktionen, som er nye og at en del gammel viden dermed er forsvunden. Bestyrelsen finder
ligeledes, at de visioner, som beboerne har haft og arbejdet med forsvinder, og at beboerne ikke
ses og høres i processen pt.
Afd. 5 vil støtte gellerup.nu. Ligeledes er det besluttet at beholde Laden som beboerhus og at det
skal ændres og renoveres og udvides.
Der har været en del aktiviteter i løbet af sommeren i afd. For børn og familier.
Endelig er man meget glad over, at der nu kommer en bybus rundt om Toveshøj.
Tilbagemeldinger og drøftelse af Samvirket fra 2018 fra Gellerupmodellen samt afd. 4 og 5
Punktet var svært at tale om, da mange medlemmer af styregruppen ikke var tilstede. De tilstedeværende utrykte dog bekymring for Samvirkets fremtid. De fremmødte medlemmer gav udtryk for
at oplægget var noget floffy, både i forhold til hvordan man kan skaffe frivillige som er klar til at tage sliddet med Samvirket, som foreslået af afd. 4. Det er enighed om, at frivillige kan være med til
at udvikle og til enkelte praktiske ting, men de mere faste opgaver så som arrangement af Introdage, forberedelse, planlægning og afvikling af Kvartalsmøder, mødeindkaldelser og referatskrivning
etc. nok er problematisk. Men hvordan er det så lige vi hjælpen hinanden. Når der er problemer i
BBBO så påvirker disse i høj grad også Gellerupmodellen og hel den struktur, som er opbygget i området gennem mange år.
Ingen af de fremmødte er interesserede i at kvartalsmødet i november bliver det sidste. Derfor blev
det besluttet at lave et ekstraordinært Styregruppemøde i oktober. Anders tager fat i Keld Laursen.
Opsamling af møde om Samvirkets Aktivitetsmidler for foreningerne v/Wissal
I mødet 23.8 deltog repræsentanter for 3 foreninger. Retningslinjerne er udmærkede, men de udfordres af foreningerne. Deadline er her 2.10 og herefter inddrages Styregruppen i forhold til de aktiviteter, hvor det kan være svært at pointgive eller hvor der opstår tvivl. Der er afsat 10.000 kr. af
Samvirkets Aktivitetsmidler til afholdelse af Uddannelsesmessen. Og det kan kun indskærpes at
foreningerne og andre som ønsker at lave store arrangementer både tjekker og lægger aktiviteter
ind i kalenderen på www.gellerup.nu, så der ikke er flere store arrangementer på samme tid.
Næste kvartalsmøde 26.9 – fastlæggelse af indhold:
Der er flere udfordringer i forbindelse med næste kvartalsmøde. Dels så stopper Gordon med udgangen af september og Fritidspatruljen ophører. Derfor kan de ikke hjælpe til med det praktiske
før mødet og Wissal er stadig deltidssygemeldt og trapper langsomt op. Det blev derfor besluttet at
Styregruppens medlemmer møder 15.30 og hjælper med det praktiske. Indtil videre er der udover
Lone, Lotte, Anders og evt. Chadi og gerne flere også med oprydningen.
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Da der er en masse usikkerhed omkring Den Kommende Boligsociale Helhedsplan inviteres den politiske styregruppe ikke til at komme med deres vision, selvom det eller var planen. I stedet inviteres Gazellefarmen som åbner i uge 37 men først har officiel indvielse medio oktober.
Dagsorden til kvartalsmøde 26.9.2017:
1. Nyt fra Styregruppen
2. Tryghedsbarometeret
3. Nyt om Den Fysiske Helhedsplan – Kim Skelmose og Per frølund
4. Nyt om Den Boligsociale helhedsplan – Keld Laursen inviteres
5. Sports- og Kulturcampus – Heidi Frostholm
6. Gazellefarmen – Rasmus Nørfeldt og Christian Fumz
7. Oplæg om skærpet tilsyn i Folkeoplysningsloven - Heidi Oehlers
8. Samvirkets OBS:
a. Ole Kamp Gellerup Kirke
9. Evt.
a. Stafet for Livet 9.-10.9 – hvordan gik det
8. Kort orientering om Introdag 12.9
Se under Nyt fra Gellerupmodellen punkt 3
9. Evt. – herunder flytning af møde 19.12 til 6.12 samt ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”
Det blev besluttet at flytte mødet 19.12 til 6.12 fra kl. 17 til kl. 19. Dagsorden er opsamling og evaluering af 2017.
Runde: Selvom der var få fremmødte til mødet, var der alligevel en god snak om alt muligt og i en
god stemning, som det er vigtigt at bevare.
Det er de vigtige personer, som var tilstede på mødet. Der blev takket for at Anders og Lotte gider
komme og bruge deres tid sammen med beboer.
Det er rart at være sammen og vi fik en god snak om 2018 og frem.
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