Referat møde Harlev Fællesråd 23. aug 2018
Tilstede var: Egon Jørgensen, Jacob Langvad Nielsen, Tina Sinding Dam, Bente Nordli,
Christian, Carsten Dam Hyldal (referent)

1. Dagsorden godkendt incl. JLN’s punkt om funding til Harlev Idræts- og Kulturcenter
2. Referat fra sidste møde 21. juni 2018 blev godkendt
3. Tryghedsnetværket. JLN og Egon forsøger at sætte møde op med Nanna, Aarhus
Kommune, (AaK) som repræsentanter for Tryghedsnetværket. Agendaen er endnu
ukendt. Egeon ved mere efter telefonsamtale med Nanna den følgende uge.
Baggrunden er at politiet og AaK gerne vil tættere på borgerne ifm. indbrud,
forebyggelse og brug af nabohjælp. Vil gerne have kanal til info til borgerne i byen
4. Børn og Unge udvalget
Merethe deltager hvis muligt i møde magistraten for Sundhed & Omsorg ultimo
august ifm. Sundhed i oplandet. Trafik, veje og By forsøger at tænke det ind i
helhedsplan på møde blandt medlemmerne 6. sep 2018 omkring sikre veje,
stisystemer og spor i landskabet.
JLN info fra natteravnene. Det har været en god sommer med meget få trælse
episoder. Sommerbussen har ikke brugt meget tid i Harlev, da der har været mere
behov i Sabro. Der har været lidt hærværk på torvet udøvet af ukendte
gerningsmænd.
Der har været en del støj fra 8-9. klasserne på Krolfbanen, som har generet
naboerne. Natteravnene har haft en generel snak med de unge, som ikke var
opmærksomme på deres egenproducerede støj.
Natteravnene vil lave en rekrutteringskampagne til Natteravnene, da de 15 faste har
svært ved at dække alle vagterne. Lars Mølgaard er obs på ønsket og situationen og
støtter op om det.
5.

Trafik, veje og by
Det er uvist om Arne har indsendt tilkendegivelse på vegne af Fællesrådet ifm. tung
trafik-problematikken på Edelhoffvej. Vi blev enig om en generel opfordring til at
huske at informere de andre i Fællesrådet som cc på mails.
Der er endnu ikke modtaget noget svar fra AaK ifm. henvendelse om
cykelsti/begrænsning for bilister på Næshøjvej ud for skolen, men arbejdet er
færdiglavet og ser umiddelbart fornuftigt.
Der er indsendt høringssvar til AaK ifm. Støjhandlingsplanen, men endnu er der intet
svar modtaget (udover kvittering for modtagelse). Vi afventer og rykker senere på
året. Info er lagt op på hjemmesiden.

Udstykningen på Gartnerigrunden/Ketting Parkvej ser ud til at være godt i gang.
Status ift. udlejning af lejeboligerne er uvis.
JLN – har vi hørt mere om ”fortætning i AaK? Svaret er nej.

6.

Natur og Miljø
Trafik, veje og by og natur/Miljø afholder møde 6. sep 2018 ved Tina incl.
besigtigelse i området, hvor Tina tegner og fortæller om visioner for
sammenhængende stiområder, konkrete udfordringer og kortvisning. Merethe og
Arne er inviteret med i kraft af deres rolle med Sundhed i oplandet.
Fredningssagen i Tåstrup: Christian har endnu ikke hørt noget. Sagsbehandleren har
ferie til 3. sep 2018, hvorefter Christian tager kontakt. Stierne i fredningen er så vidt
vides fastlagte og kan findes i kortmaterialet.
Christian har talt med AaK ifm. tildelingen af blomsterløg omkring invasive arter
(Japansk pileurt) i den jord, der er blevet brugt langs cykelstien mellem Harlev og
Tåstrup. AaK har bedt den relevante ansvarlige kontakte Christian.
Ifm. de efterladte jordbunker ved afvandingsbassinet i Gl. Harlev tager Christian fat i
forvaltningschefen i AaK, efter utallige resultatløse henvendelser til en underordnet
jurist.

7.

Seniorer og ældre
Bente har taget kontakt til Marc Perera og Mette Skautrup fra byårdsgruppen fro at
finde en vej frem til at få bygget ældreboliger på den tomme grund ved Lokalcenter
Næshøj. Det er uvist om Anton er interesseret i at hjælpe med arbejdet. Lotte
Bostrup er sandsynligvis ikke interesseret i at træde til. Bente er blevet afvist af AaK.
i telefonen de sidste par år og mangler hjælp til at trænge igennem. Er Brabrand
Boligforening en mulighed for at hjælpe videre?

8.

Info og blad
Arne har talt med Aksel Buchard (menighedsrådet), men der er ingen afklaring på,
hvad de ønsker ift. Paraplyen. Egon taler med Arne ift. fremgangsmåden med
Meningshedsrådet.
De tilstedeværende på mødet bakkede op om, at bladet nedlægges og overføres til
Harlev App’en i det omfang, der er frivillige skribenter og redaktører, og med klart
definerede administratorrettigheder.

9.

Eventuelt
JLN talte om behovet for yderligere funding til Harlev Idræts- og kulturcenter.
Indsamlingen af frivillige bidrag har været skuffende, mens foreninger og
erhvervslivet har bidraget pænt. Vi brainstormede lidt ift. hvilke aktiviteter der kan
skaffe yderligere bidrag. Artikel i Galten Folkeblad? Ny husstandsomdelt folder?

Forældreintra? JLN laver udkast vi kan dele på de sociale medier og HIK sætter
fokus på det.

