
Referat af fællesrådsmøde 21. juni 2018. 
 
Tilstede var : Tina Sinding Møller Dam, Arne Nielsen, Christian Andersen Jensen, Bente Nordli, Egon L. 
Jørgensen, Carsten Dam Hyldal, Ejgil Rahbek. 
 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
2. Godkendelse af referat for mødet 7. maj 2018 - godkendt med lidt smårettelser 
3. Meddelelser fra formanden 

 
3.1 Fællesrådets deltagelse i Tryghedsnetværket. Møder afholdes 11. okt 2018, 31. jan 2019, 23. maj 
2019, alle fra kl. 18-20.00 på rådhuset. Egon deltager på vegne af Harlev Fællesråd(HF) som 
formand/kontaktperson, da opgaverne primært relaterer sig til B&U, Natteravnenes arbejde. 
 
3.2 Kunstprojekt. Århus Kommune (ÅK) har udbudt 2 puljer a 300tkr  til kunstprojekter til 2 nye eksperimenter 
i landsbyer i udkanten af ÅK. Ansøgningsfrist 8. juni 2018. Der er umiddelbart ingen interesser fra HF’s side. 
 
4. Børn og Unge 
4.1 Status. Intet nyt. Sommerbussen kører som sidste år, HIK støtter økonomisk. Natteravnene har fået 
yderligere bemanding. Jacob Langvad, Uffe Thorup og Bjarne Nørgaard har været på besøg i 7.klasserne på 
Næshøjskolen for at fortælle om Natteravnene, og høre om, hvordan det er at være ung i Harlev. 
 
(Eftersendt fra Merethe). Den 25. maj deltog børn og ungeudvalget på et møde på Aarhus rådhuset 
omhandlende HI&K samt et tættere samarbejde mellem magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO) samt 
lokalområder. 
På mødet deltog Sundhedschef Otto Ohrt, Sundhedsstrategisk konsulent Christina Cording, Stine Kristensen – 
Projektleder fra Aarhus kommune. Fra Harlev deltog: Karen Tinggaard - Centerleder Næshøjscenteret, Lars 
Mølgaard - Skoleleder Næshøjskolen, Jacob Damgaard HI&K og Merethe Raundahl – HIK/ Harlev Fællesråd 
(B&U). 
På mødet blev der drøftet samarbejdsmuligheder i forbindelse med et kommende Harlev Idræts- og 
Kulturcenter samt samarbejdsmuligheder i fht. et konkret projekt kaldet: Sundhed i oplandet. MSO ønsker, at 
Harlev og omegn skal være et ”fyrtårns-området” i projektet. I den forbindelse nedsættes der er en 
arbejdsgruppe, hvor fællesrådet er repræsenteret ved Arne Nielsen (formand) og Merethe Jelsbak Raundahl 
fra børn og ungeudvalget. 
 
 
5. Trafik, Veje og By (TVB) 
5.1 Status. Ingen konstituering ved mødets start, ved afslutning blev der aftalt at Carsten D.H er ny formand. 
  
5.2 Nyt om Letbane fase 2. Ejgil har sendt mail til Freddy Wisler (Hasle Fællesråd??), hvori HF støtter op om 
en overordnet og samlet plan for infrastrukturen i den vestlige del af ÅK inden en bestemt linieføring for 
letbanen fastlægges.Vi venter på inkaldelse til møde fra ÅK. HF ønsker IKKE en fastlagt linieføring for 
Letbanen, før der er en helhedsplan for linieføringen Århus-Silkeborg. 
 
5.3 Møde med Rådmanden om udstykningen i Harlev S/Tåstrup/Kommuneplan 2017. Ejgil deltog på 
vegne af HF, og afventer stadig referat af mødet fra ÅK. Derudover deltog brødrene Dyhrberg og deres 
arkitekt. ÅK ønskede en helhedsplan for hele Harlev før resten af Ådalsparken videreudvikles. HF ønsker at 
udstykningen skal fortsætte, hvilket efter HF’s opfattelse er ifølge Kommuneplan 2017, og hvilket ÅK også 
anerkendte. Der er intet nyt ift. Kommuneplanen, så Ådalsparken udvides mod syd, og der laves et fælles 
regnvandsbassin udenfor boligområdet (tættest på Tåstrup) sammen med jord fra Jens Ove Sørensen. 
 



ÅK afventer nyt forslag fra Dyhrbergs arkitekt for plan over tæt/lav bebyggelse, som kan danne baggrund for 
ønsket om ny lokalplan. Jens Ove Sørensen vil efter sigende også indesende skitser/forslag til ÅK som kan 
danne udgangspunkt for ny lokalplan. Tidsperspektivet for begge er ukendt. 
 
5.4 Tung trafik på Edelhoffvej. Materiale fra Merethe er rundsendt inden mødet. 2 lokale beboere fra 
Edelhoffvej har gjort ÅK opmærksom på en stigende tung trafik med ødelagt asfaltbelægning/rabatter til følge 
efter forbuddet mod tunge køretøjer på Fusvadvej og Kollens Møllevej og gennemkørelsesforbud på Højbyvej. 
Beboerne ønsker at ÅK vurderer mulighederne, dels et forbud mod tunge køretøjer, dels gennemkørsel 
forbudt, dels en lukning af Edelhoffvej. 
 
HF forsøger at se situationen i et større perspektiv, da en lukning for tung trafik på Edelhoffvej kan føre til øget 
trafik andre uhensigtsmæssige steder f.eks v. Harlev Mølle, hvor ÅK også er ved at se på muligheder for 
fartdæmpning, zig-zag chikaner eller andet for at sikre de bløde trafikanter.  
 
(Bonusinfo fra Tina, ej refereret fra mødet): I marts 2018 afholdt Arne, Ejgil og Tina møde med vores 
områdeansvarlige Helene Nord og lederen fra mobilitetsafdelingen i Aarhus Kommune i Harlev Klubhus. 
Anlægsprogrammet og de mest belastende mobilitetsudfordringer i distriktet blev gennemgået. Kommunens 
medbragte kort fra Rambøll talte deres meget tydelige sprog omkring distriktets ultimativt farligste sted i hele 
Harlev/Framlev distriktet. Nemlig passagen forbi Harlev Mølle. Derfor blev denne problematik højt prioriteret. 
Ikke det samme som at Edelhoffvej er blevet glemt. 
 
ÅK ser positivt på mulighederne og HF støtter op om at finde en løsning. ÅK sender forslag til Politiet med tung 
trafik ej tilladt, hvilket HF støtter. Ejgil mener dog, at det er for gennemgribende løsning på baggrund af en 
enkelt beboers henvendelse, men den samlede konklusion er, at Fællesrådet bakker op om et forbud mod 
tung trafik på Edelhoffvej. Arne sender en tilkendegivelse til kommunen. 
 
Formanden for Natur/Miljø, Tina, diskuterer med Trafik/Veje og By forslag til løsning af Harlev 
Mølle-problematikken, herunder også plan for sammenhængende stisystem for hele distriktet. Tina indkalder til 
mødet tidligst ultimo august/september. Alle er velkomne til at sende forslag og gode ideer til enten Tina eller 
Carsten forinden. 
 
5.5 Støjhandlingsplan fra ÅK sendt i høring. TVB forholder sig til opgaven. Høringsfrist 3. aug 2018. 
Udvalget laver svar til HF med særlig henblik på støj fra E45 og Stillingvejen. 
 
6. Natur og Miljø.  
6.1 Status. Den nye kirkesti fra Gl. Harlev til Edelhoffvej er gammel fællesjord kunne Christian oplyse. 
der ligger stadig store jordbunker ved den nyetablerede sø ved kirkestien som lodsejeren har efterladt. ÅK har 
vist sig meget langsommelig ift. at udstede påbud til ejeren eller på anden måde foretage sig noget i sagen og 
har nu sendt den videre til Regionen! Christian tager kontakt til forvaltningschefen for at komme videre i sagen. 
 
Fredningssagen i Tåstrup er stadig ikke afsluttet. Christian tager kontakt til Natur/Miljøklagenævnet om en 
tidshorisont. Ligger i klagenævnet til en endelig afgørelse. 
  
6.2 Blomsterløg.Tåstrup Borgerforening og Harlev Framlev Grundejerforening ønsker gratis løg.Løgene skal i 
jorden inden 1. sep 2018. Christian formidler kontakten mellem ÅK og de 2 aftagere. 
 
Samtidigt ønsker Christian en snak med ÅK omkring behandling af uønskede vækster i rabatten langs 
cykelstien, og ønsket om bi/insektvenlige urter/planter. 
 
7. Seniorer og ældre. 
7.1 Status. Bente ønsker stadig at arbejde videre med jord til boligformål for ældre bl.a ved Næshøjcentret og 
på den tomme grund tæt på Kettinggårdsvej.SÆ-udvalget ønsker gerne en 3. person i udvalget, men der er 



ingen interesserede af de tilstedeværende. Måske kan Lotte Bostrup være interesseret i at være med i 
udvalget, men ikke i selve HF? Bente undersøger. 
 
7.2 Pulje til projekter. ÅK har en pulje til bløde værdier a la social fællesspisning mm man kan søge, men 
Bente er mere til de hårde værdier. Bente tager kontakt til Anton og brugerrådet på Næshøj og undersøger om 
det er brugerrådet der kan søge puljen eller også HF. Ansøgningsfrist 1. juni 2018. 
 
8. Info og blad. Der er udfordringer med at få skrevet artikler til Paraplyen og med udbringningen. Paraplyen 
skal udgive 2 numre mere med Ejgil ved roret, hvorefter han udtræder. Klaus Gregersen vil måske komme 
med bud på et tilbud på, hvad det koster at få bladet redigeret og trykket. Paraplyen udkommer sammen med 
Sognebladet og Arne tager et møde med menighedsrådet efter sommerferien for at diskutere mulighederne for 
digitalisering af bladet. Eller kan vi bruge Harlev app’en i stedet? Vi har forpligtet os til at udgive sammen med 
Sognebladet i resten af 2018. Videre drøftelser på næste redaktionsmøde. Generelt er der stemning i HF for at 
digitalisere, hvilket vil løse mange problemer og gøre det mere tidssvarende. 
 
9. Mødeplan: 23. august, 25. oktober, 6. dec 2018 og 7. feb 2019. Repræsentantskabsmøde 21. marts 2019 
 
10. Eventuelt. HF har mistet 5 medlemmer, alle daginstitutioner, pga. sparekrav fra ÅK. I stedet har de samlet 
meldt sig ind som 1 medlem. Vi har fået tegnet 3 guldmedlemsskaber a 1500 kr. 


