Ny kontingentstruktur
Af Arne Nielsen

Harlev Fællesråd afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 22. marts kl.
19.00.
I henhold til vedtægterne, der kan ses i sin fulde ordlyd på Fællesrådets hjemmeside,
www.harlevfr.dk, inviteres medlemmer af Fællesrådet til mødet. Hvert medlem har 2
stemmer med stemmeret. (§ 5), men flere end to personer har møderet.
Harlev Fællesråds formål fremgår af vedtægterne (§ 2).
2.1 Harlev Fællesråds formål er som koordinator og katalysator, at skabe et fælles forum
til at fremme opfyldelsen af lokale behov og ønsker inden for by- og oplandsudvikling,
samt inden for fritids, trivsels- og miljøområderne til gavn for md3elemmerne og beboerne i
Harlev og Framlev sogne.
2.2 Harlev Fællesråd kan koordinere medlemmernes gennemførelse af aktiviteter og bistå
herved
2.3 Tillige kan Harlev Fællesråd bistå ved løsning af problemer, som har interesse for
lokalområdet og forhandle med offentlige myndigheder
2.4 Harlev Fællesråd informerer medlemmer og beboere i området om Fællesrådets
initiativer og anliggender.

På Fællesrådets repræsentantskabsmøde vælges et forretningsudvalg, der består af 8
udvalgsmedlemmer og 2 suppleanter valgt blandt medlemmernes repræsentanter.
Som det fremgår af formålet er det en ret omfattende opgave, som Fællesrådet skal tage
sig af, og alle forretningsudvalgsmedlemmer arbejder frivilligt.
Jeg vil nævne et udpluk af de opgaver, der har været særlig fokus på i 2017:
•

•

•
•
•
•

At få organisationen Natteravne til at fungere – Natteravnene er frivillige voksne,
der går på forskellige tidspunkter går runder i Harlev med henblik på at forebygge
uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge.
Kommunalplan 2017, har taget meget tid for Fællesrådet med møder, udarbejdelse
af høringssvar, drøftelser med lokale interessenter, stormøde med politikere,
læsning af omfattende materiale.
Udgivelse af Paraplyen, der i dag foregår i et samarbejde med menighedsrådet
(Sognebladet).
Forretningsudvalgets medlemmer sørger for omdeling af Paraplyen og sognebladet
i landområderne, mens uddeling i byen klares af basket afdelingen.
Prioritering af anlægsopgaver stier og veje
Deltagelse i en række møder indkaldt af Aarhus Kommune

•
•
•

Afholdelse af vælgermøde forud for Kommunalvalget
Drøftelser med kommunen (Teknik og Miljø) om forbedring af kirkestien fra
Edelhofvej til Gl. Harlev.
Navngivning af stier i Harlevområdet, hvoraf mange i dag kun har et nummer.

Fællesrådets indtægter består af et tilskud fra Aarhus Kommune på 20.000 kr. årligt, der
ikke har været reguleret i hvert fald de seneste 10 år, samt kontingent fra medlemmerne.
Kontingentet, som i øjeblikket er på 500 kr. årligt for alle medlemmer uanset deres
størrelse og organisation. Økonomien er stram, idet den største udgiftspost i vores budget
er udgivelse af Paraplyen.
Forretningsudvalget har derfor beslutte at forelægge et forslag til en anden
kontingentstruktur på det kommende repræsentantskabsmøde.
Det går i sin enkelthed ud på, at medlemmerne får mulighed for frivilligt at placere sig i en
af tre forskellige kontingentgrupper:
Bronze: 500,- kr. årligt
Sølv:

1000,- kr. årligt

Guld:

1500,- kr. årligt

Det er vort håb, at nogle af de største foreninger, institutioner eller virksomheder vil vælge
en gruppe højere end Bronze.
Endvidere vil vi gerne have flere medlemmer. Der findes mindre grundejerforeninger,
vejlaug mv., som måske kan se en fordel ved at være medlem og dermed have mulighed
for, at Fællesrådet kan yde støtte i eventuelle drøftelse med myndigheder.
Endvidere ser vi jo meget gerne, at alle vore virksomheder i Harlev kan se en fordel ved at
støtte Fællesrådet som medlem og derigennem hente støtte i forhold til kommunale
myndigheder.
Så skynd jer at tilmelde jer, som medlem af Fællesrådet.
I vil så allerede i år blive inviteret med til repræsentantskabsmødet den 22. marts kl. 19.00
på lokalcenter Næshøj.

