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29.2.16

Referat Forretningsudvalgsmøde

Den 11. februar 2016 kl. 19:00 i HIK Fodbolds
mødelokale

Deltagere Arne Nielsen, Ejgil Rahbek, Kaj Sommer, Heinrich Kristiansen, Bente 

Nordli  

Referent: Ejgil Rahbek

1. Godkendelse af dagsorden

a. Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat af forretningsmøde den 10. december 2015

a. Referat godkendt

3. Meddelelser fra formanden

a. Fællesrådsseminar den 3. marts: deltagere er Arne, Ejgil, Tina og 

Bente

b. Vandkampagne – spørgeskema: 7 har svaret på spørgeskemaet – 

er det nok?. Der skal afholdes et møde med faglærerne på skolen.

c. Harlev Dagen den 20. august 2016: I næste nummer af Paraplyen, 

som udkommer den første lørdag i juni, indrykker Arne en invitation til 

dagen den 20. august. 

d. Temaplan for vedvarende energianlæg  (VE anlæg): 

Forretningsudvalget opfordres til at søge oplysninger om emnet på 

aarhus.dk under emnet ”Vores energi”.
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e. Henvendelse fra borger i Harlev om afgift for spildevand: Det 

rejste spørgsmål om rimeligheden og størrelsen af den nye afgift for 

vandafledning er ikke noget, som Fællesrådet skal beskæftige sig 

med.

4.    Planlægning af repræsentantskabsmøde, herunder ændring af dato pga.

sammenfald med HIK´s generalforsamling den 17. marts: ny dato bliver den 

31. marts 2016. Ejgil og Kaj udsender invitation senest i weekenden den 5./6. 

marts. Som dirigent spørges Per Lind. Anton sørger for mad på Lokalcentret. 

5.  Trafik, Veje og Kommuneplan

a. Plan for den kollektive trafik – Høringssvar: Udvalget afgiver 

hørinssvar. Alle medlemmer kommer med input til Ejgil, som 

koordinerer.

b. Seniorboliger i Harlev – korrespondance om grunden syd for 

lokalcentret: Ejgil og Anton undersøger bl.a. størrelsen og om der 

skulle være hindringer i vejen for at bygge senior boliger på dette 

stykke. Derefter rettes henvendelse til Brabrand Boligforening for at 

forhøre, om foreningen vil/kan opføre senior boliger, i lighed med de 

+55 boliger, som de har opført på den anden side af Næshøjvej.

c. Opfølgning af møde med Trafik og Veje om Vej- og Stiplan: Det 

foreslås at bringe sagen om den mangelfulde mødebehandling og 

referat op den 3. marts. Eventuelt koordineret med Fællesrådet i 

Sabro og Gellerup. 

6. Børn og Unge

a. Status vedrørende arbejdet i ”multihusgruppen”:  Kaj orienterede 

om arbejdet i styregruppen. Bl.a. undersøges hvilke andre klubber, 

som har fået tilskud. Tilsyneladende favoriseres klubber på Sjælland 

af LOA.  

7. Natur og miljø

a. Status på fredningen: Afgørelse er modtages og kan lånes til 

gennemlæsning.



b. Kirkestien: Christian arbejder videre med sagen.

8. Paraplyen og udvalget

a. Vi har fået ny hjemmeside, som hedder det samme: harlevfr.dk. Den 

er udarbejdet i WordPress, som er et system til styring af blogs, men 

også til styring af hjemmesider. Nu har vi fået et system, som er meget

mere beregnet til kommunikation og dialog. Systemet er et såkaldt 

FreeWare, og er således helt uden udgift for Fællesrådet..  

9. Økonomi

a. Regnskab 2015: Kaj gennemgik regnskabet, som viser et stort 

underskud. 

b. Budget 2016: For at forbedre økonomien forslås det at hæve 

kontingentet til kr. 500 årligt. Herved vil underskuddet reduceres 

væsentligt. Forretningsudvalget godkendte forhøjelsen.  

10. Eventuelt

a. Møde med byrådet: Når repræsentantskabsmødet er overstået skal 

vi have aftalt, hvornår/hvordan mødet skal afholdes.


