Referat Harlev Fællesråd 26. oktober 2017 kl 19:00 i Mødelokalet.
Tilstede

- Arne Nielsen, Formand
- Jacob Langvad Nielsen
- Merethe Raundahl
- Lotte Bostrup
- Egon Leegaard Jørgensen
- Ejgil Rahbek
- Chr. A. Jensen
- Tina Møller Dam
- Bente Nordli

Fraværende

- Anton Nielsen

Referent

- Egon Leegaard Jørgensen

Dagsorden

- Godkendt

Referat

- Referat godkendt

Møde med Jens Ove Sørensen samt efterfølgende med Mikkel & Jesper, Ketting
Parkvej Grundejerforening
Info vedr. udstykning syd for Harlev samt for og imod synspunkter
for dette
4) Meddelelser
- Vælgermøde

Struktur til mødet. Præsentationsrunde på 3 min
Herefter styret debat med et oplæg til emner
Ordstyrer – Frank Kejlberg. Egon spørger
Arne rundsender arbejdsopgaver
Merethe sørger for frugt

- Fejl i referat
den 01. juni 17

Der er ikke påtænkt renovering af de gule huse
i Brabrand Boligforening

Børn & Unge

Der har været skolevejsanalyse.
Lars Mølgaard har haft et møde ved Edelhofvej for at se
problematikken. Alle er enige om at forbedre skoleveje.
Forslag til gåbus… store børn følger mindre børn på vej.
Sætte bomme op ved stier så scootere ikke kan komme der
Vi har ikke haft mulighed for at blive inddraget på forhånd og give
vores besyv med som skolen havde det
Mere samarbejde, mere indsigt i hinandens arbejde.

Eigil

Trafik & Veje

Vi er kede af processen og det er uheldigt at der er sket en fejl ved
indsendelse af høringssvar hvor der bliver indsendt et andet svar end
det der endeligt blev bestemt
Man må ikke bruge fællesrådet til at fremme egne synspunkter og
gøre disse til fællesrådet mening

Natur & Miljø

Fredningssag afgøres den 26/11. Klagenævnet fastholder fredning
med ændringer.
Jordbunke, Edelhofvej. Kommunen indsender politianmeldelse og
forhåbentlig kommer der skred i sagen.
Kirkestien – skal nok blive til noget men der skal følges op konstant.
Cykelsti til Tåstrup, foreslå kommunen der bliver sået blomsterbed

Seniorer & Ældre Intet
Paraplyen

Kommer ud den 26/11-2017
I indledning beklages fejl indsendte høringssvar og fremhæver punkt 3
og henviser til hjemmesiden samt Tina og Merethes høringsvar.

Økonomi

Anton har sagt til Fremlev at de skal betale.
- Rekvirer flere medlemmer
- Lægehuset gratis info i bladet, skal betale

