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Referat af forretningsudvalgsmøde torsdag den 18. januar 2018 kl. 18.30. 
 
Deltagelse: afbud fra Egon Leegaard 
 
Før det ordinære møde gav Martin Trærup en status på Idræts – og Kulturcenteret 
fra kl. 18.30 – 19.00 (19.15). 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referater fra de to seneste møder 
a. Godkendt med den bemærkning, at der ikke er/kommer noget hegn 

om Æblelunden  
3. Meddelelser fra formanden 

• Der afholdes Fællesrådsseminar den 6. marts. 
o Alle kan deltage 
o Der vil være et tema om rekruttering af nye medlemmer til 

fællesrådene 
o Arne har lovet, at Harlev Fællesråd stiller med yngre deltagere 
o Deltagere: Arne, Bente, Tina, Merethe  

• Møde om harmonisering(privatisering) af veje den 1. marts 
o Arne deltager 

• Partnerskabsaftale (Østjyllands politi og Aarhus kommune ønsker 
mere dialog med borgerne om tryghed og forebyggelse af kriminalitet i 
lokalområderne. 

o Jacob står som vor repræsentant og deltager 

• Repræsentantskabsmøde: 
o Ændres til den 22. marts 
o 2 stk. smørrebrød pr. deltager 
o I indbydelsen til mødet udbeder vi tilmelding til mødet af 

hensyn til bespisning 
o Husk udvalgsformændene udarbejder beretning og sender til 

Arne og Ejgil (Paraplyen) inden repræsentantskabsmødet. 
o Efter mødet har Anton reserveret mødelokale til 

repræsentantskabsmødet på Lokalcentret. 
 

4 Børn – og unge  

• Status på Natteravnene ved Jacob 
o Der skal gøres en indsats for at få flere aktive natteravne til at 

medvirke 
o Vi har tilladelse til at bruge skolens intra system 
o Der har været en del problemer i december måned, bl.a. 

mellem jul og nytår, i en periode, hvor vi ikke gik vore ture 

• Skolevejsanalyse:  
Repræsentanter for Børn og Unge udvalget samt trafik og veje har 
afholdt møde med skoleleder Lars Mølgaard,, hvor man sammen 
gennemgik skolevejsanalysen, drøftede opmærksomhedspunkter og 
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aftalte samarbejdsformen for næste gang, der skal udarbejdelse en 
skolevejsanalyse. 

 

 

 

 
 

5 Trafik, veje og byplanlægning 

• Navngivning af stier i Harlev 
o I samarbejde med HFG har Fællesrådet haft en kampagne i 

gang for at få borgernes forslag til navne på de mange stier, 
som findes i Harlev. Vi skrev om kampagnen i juni nummeret 
af Paraplyen og herefter er der kommet en del forslag. De 
bringes i marts nummeret af Paraplyen og sendes til 
kommunens afdeling for vejvedligeholdelse. Samtidig har HFG 
indtegnet navnene på det kort, som bringes i næste nummer af 
den gule informationsbog. 

• Hvad skal der ske efter vedtagelsen af Kommuneplan 2017 
i. Fællesrådet skal være den aktive part og holde tæt kontakt til 

byplan-afdelingen, især Niels Peter Mohrs afdeling. 
  

6. Natur og Miljø  

• Der er givet tilsagn om renovering af Kirkestien (Edelhoffvej – Gl. 
Harlev, Christian og Tina holder et møde med Henrik Højmose 
Olesen. 

• Jordbunken ved indkørsel til Gl. Harlev er ikke fjernet endnu. Christian 
følger op på sagen. Er der foretaget politianmeldelse? 
 

7. Seniorer og ældre 

• Arne indbyder til et møde mellem Boligforeningen (Aase Christensen) 
og udvalget. 
 
  

8. Info og Blad 

• Harlev Portalen 
Harlev Portalen er under analysearbejdet med at vurdere 
behov og udformning blevet til en såkaldt App, som alle kan 
bruge via IPhone, IPad, Mobil, Tablet og PC. Det er hensigten, 
at alle medlemmer og andre foreninger og organisationer skal 
have adgang til at indlægge nyheder og kalenderoplysninger 
selvstændigt. De får et login, og kan herefter gå i gang. Alle 
øvrige beboere, store som små, kan se og læse alt. 
 

9. Økonomi 

• Regnskab for 2017 blev fremlagt. Der er et lille underskud i 2017 

• Budget for 2018 blev fremlagt 
Det blev besluttet at udarbejde et forslag til repræsentantskabsmødet 
om en opdelt kontingentstruktur. 
Model: de enkelte medlemmer af Fællesrådet anmodes om frivilligt at 
vælge, hvilken kontingentgruppe man vil tilhøre. 
Bronze: 500 kr. 
Sølv:     1000 kr. 
Guld:     1500 kr. 
 



10. Eventuelt 

• Merethe orienterede om, at Børn - og Ungeudvalget deltog sammen 
med skoleleder Lars Mølgaard, Martin Trærup og Jacob Damgaard 
(begge Harlev Idræts- og Kulturcenter) i et information- og dialogmøde 
omhandlende Harlev Idræts- og Kulturcenter på Aarhus Rådhus den 
29. november kl. 15 – 16. 

• Deltagere på mødet var foruden ovennævnte: Rabih Azad-Ahmed,  
Bünyamin Simsek, Thomas Medom, Marc Perera Christensen, Jette 
Skive, Peder Udengaard, Hans Skou, Peter Bonfils, Maria Sloth og 
Niels Rask 

• Fællesrådsmødet den 8. februar aflyses. 

• GODT NYTÅR!  
 
 
 
Referat Ejgil og Bente 


