Referat Harlev Fællesråd 01. juni 2017
kl 19:00 i Mødelokalet.
Tilstede

-

Arne Nielsen, Formand
Tina Møller Dam
Jacob Langvad Nielsen
Merethe Raundahl
Lotte Bostrup
Egon Leegaard Jørgensen

Fraværende

-

Eigil Rahbek
Bente Nordli
Chr. A. Nielsen
Anton Nielsen

Referent

- Egon Leegaard Jørgensen

Dagsorden

- Godkendt

Referat

- Referat fra sidste ordinære møde 03.04.2017 er sendt ud
- Referat fra erkstraordinært møde 18.04.2017 udleveret på mødet

Nyt fra formand - Anne Nygaard kommer den 08.06.2017 kl 10:30, mødes på bibliotek
Hvis nogen har lyst er de velkommen til at deltage
Egon spørger Martin Trærup og finder ud af om han selv kan
Evt. Eigild og Jacob
- Byvandring i Harlev med Soc. Dem.
Fin vandring med fokus på de steder der er aktuelle
Der er søgt om udstykning af 4 ha. ved den gule landejendom samt
kommunen har sat jorden nedenfor ejendommen i spil
Arne nævnte på vandring alt det som sker i Skanderborg Kommune og
borgmester i Skanderborg har udtalt at det nødigt skal gå i Hørning som
det er gået i Harlev.
- Kommuneplan 2017 kommer i høring i 8 uger, Trafik, Veje & By laver et
udkast som sendes ud til godkendelse inden indsendelse til kommune.
- Der skal tages kontakt til Brabrand Boligforening inden sommerferien
mhp. de gule huse i Rødlundparken som skal renoveres samt grund
ved Ketting Parkvej (Lotte)
- Ifht. Kommuneplan kan man komme med ønsker om stier mm.
Send synspunkter til Arne eller Eigild
- Der bør tages hul på byggegrunde øst for Stillingvej
Børn og Unge

2017.06.01

- Havde møde den 18. maj 2017 med FU, FO, Skolen og foreninger
Børn & Unge kan være udfordring i sommermånederne mht. stoffer
hærværk osv. De professionelle gør en stor indsats for at indberette
hvis de opdager noget men vi skal have borgere, klubber osv. Mere
på banen. Gøre opmærksom på at det gøres af omsorg for de unge
- Jacob har været til møde på skolen sammen med Thomas (FO) vedr.
Sommerbussen og Natteravnene. Jacob havde 3 indlæg af 30 min.
varighed for 7, 8 & 9 klasserne. hvor han talte om natteravnene og
hvad deres formål er, god opførsel osv. Blev virkelig godt modtaget,
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meget positivt. Brugte tid på at forklare at de er der for de unges skyld.
Fint besøg på skolen.
Natteravne mangler forældre i udskoling. Ide fra en lærer om at stille
op til indledende møder i august og tage fat i forældre.
- Sender en guide ud at hvis man ser uhensigtsmæssig opførsel en
hvad man så skal gøre. SSP tilretter deres indsats udfra indberetninger.
Gøre opmærksom forskel på uhensigtsmæssig opførsel og ulovligheder.
Ulovligheder skal meldes til politiet.
Sendes ud på forældreintra, ældreudvalg, grundejerforening og evt.
conventus.
- Århus kommune ønsker at oprette tryghedsambassadører mhp.
indbrud mm. Politiet ønsker at have kontakt personer til at kunne få
videregivet info. (evt. sammen med punkt ovenover ?)
- Social Forvaltningen arbejder på en fremskudt medarbejder som kan
komme til Harlev 1 gang om ugen eller nok nærmere 1 gang hver 14.
dag hvor fagpersonale kan komme og få sparring hvis de har
bekymringer for et barn eller familie.
Måske også for familier der kan komme og få rådgivning.
Trafik, Veje & By - Der laves et udkast som sendes rundt
- Fodgængerfelt ved chikaner (Fakta) ? Skolepatrulje ?
Børn og Ung kan evt. supplerer
- Fodgængerfelt ved stisystem ved skole
Natur & Miljø

- Der arbejdes på en æblelund ved Stillingvej og Tåstrupvej
- Højen ved Sydbakken, mod Vårgyvelvej trænger til en hård hånd
Tager fat i kommunen.
- Har rykket flere gange om at få fjernet Jordbunken ved Kirkestien i Gl.
Harlev. Dyrberg har fået påbud om at fjerne den inden den 15/05 ellers
vil kommunen gøre det…. Og der ligger den PT

Seniorer & Ældre - Intet nyt
Info & Blad

- Eigil sender mail rundt vedr. uddeling

Økonomi

- Kontoudtog udleveret fra Kaj Sommer

Eventuelt

- I forbindelse med Fællesrådsformænds samling forsøge at få enighed
om at løftet bidraget til fællesrådene fra kommunerne. Har været
samme beløb, kr 20.000,-, i mange år. Der stilles flere og flere krav
til fællesrådene og kun rimeligt at beløbet også hæves.
- Benyamin Simsek, stigende børnetal, Harlev et af de steder hvor der er
ledig kapacitet på skole.
- Næste møde torsdag den 24. august 2017 kl 19:00 i mødelokalet
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