Referat møde Harlev Fællesråd 25. oktober 2018
Tilstede var Bente Nordli (indtil pkt.2), Arne Nielsen, Ejgil Rahbek (til ca. kl 20.00),
Tina Møller Dam, Merethe Raundal, Christian Andersen Jensen, Egon L. Jørgensen,
og referent Carsten Dam Hyldal. Desuden var Søren Becher, grupperådsformand for
KFUM-spejderne i Harlev med som gæst med indlæg.
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse af referat fra 23 aug 2018, godkendt efter rettelser af småfejl
3. Meddelelser fra formanden
Arne Nielsen deltager i kommende formandsmøde for fællesrådene i Aarhus
Kommune (Aak) 29. nov 2018. Forinden indsamles input fra fællesrådene, så
relevante kontakter hos kommunen kan indkaldes. Emnet er de brede ting
med interesse på tværs af fællesrådene og kommunen. Deltagerne i Harlev
Fællesråd vender tilbage med input. (Efter mødets afholdelse er indkommet
forslag om problemer med dels at identificere den rette kontaktperson i AaK
afhængigt af emne, dels at manglende action fra den relevante
medarbejder/afdeling ofte opleves).
Præsentation af projektet “Stationen i Harlev - et kraftcenter” ved Søren
Becher:
Baggrund: Stationen trænger til grundig renovering, og en renovering af alene
taget løber op i 4-500tkr. Herudover mangler køkken og toiletfaciliteter ,
isolering mm. Nedrivning af hele ejendommen og bygning af ny har også
været på tale, men spejderne ønsker gerne at beholde den nuværende
bygning med dens stil og charme. I den forbindelse har styregruppen
overvejet en udbygning af ejendommen i stedet, og inddragelse af andre
brugergrupper, som kan udnytte ejendommen, der står tom mange timer om
ugen. Der er nedsat en projektgruppe, og arbejdstegninger af en mulig
til/ombygning er indsendt til AaK. Projektet er sat på pause indtil de fremtidige
anvendelsesmuligheder er klarlagt. Fondsansøgninger og ansøgninger til
anlægsfonden pågår pt. og om alt går vel kan et nyt byggeri stå klart i 2021
ved spejdernes 50-års jubilæum.
Der laves infomateriale og afholdes infomøder i den nærmeste fremtid, og alle
potentielle interesserede, f.eks. til brug for dagplejen, Næshøjskolen, kirken,
hobbyværksteder mm. er velkomne til at høre nærmere og byde ind.

4. Børn og Unge udvalget

4.1 Udvalget har lavet høringssvar til AaK i forbindelse med spareforslaget på
børne/ungeområdet. Høringssvaret er taget alvorligt og spareforslaget er
taget af bordet igen, hvilket viser, at det nytter at involvere sig.
Natteravnene oplever heldigvis begrænset aktivitet. Der har været graffiti
rundt omkring, og fundet spor efter joints, men ingen større uroligheder. Der
er rekrutteret 4 nye medlemmer.
4.2 Den 23. oktober blev der afholdt et møde mellem Magistraten for Sundhed
og Omsorg, Harlev Idræts- og Kulturcenter, Næshøjskolen, Lokalcenter
Næshøj og Harlev Fællesråd. Mødet omhandlede ”Sundhed i Oplandet”. Et
projekt som Aarhus kommune ønsker at starte op i Harlev, som det første
sted i kommunen. Projektet bygger på erfaringerne fra ”Fællesskab uden
grænser”, der kørte i Harlev år tilbage. Der blev drøftet mulige
samarbejdsområder og konkrete sundhedsfremmende og forebyggende tiltag,
der kunne igangsættes i et samarbejde mellem de ovennævnte aktører. Der
var dialog om målgrupper for indsatsen - herunder borgere udenfor
arbejdsmarkedet og socialt udsatte grupper. Der arbejdes videre med at
konkretisere projektet. Arne Nielsen og Merethe Jelsbak Raundahl deltager
fra Harlev Fællesråd i det videre arbejde og projektgruppen for ”Sundhed i
Oplandet”.
4.3 Tryghedsnetværket. Egon har været til møde med AaK. Der har været et
mindre fald i antallet af indbrud i Harlev hos private, men en stigning for
virksomheder. Harlev ligger i den øvre ende mht. indbrud ift. byens størrelse.
Der er åbnet op for mulighed for afholdelse af møde for forældre via en
konsulent fra AaK og politiet omkring cybersikkerhed, sikkerheden omkring
børns brug af spil, chats mm på nettet, og hvordan forældre bør forholde sig.
Der har været stort fremmøde i andre byer, og Egon vurderer at et sådan
møde kan tiltrække op til ca. 300 forældre. Vi fortsætter planlægningen af et
møde omkring feb/marts 2019, og tager kontakt til juniorklubben og
skolebestyrelsen for at afklare deres interesse.
5. Trafik, By og Veje
5.1 Arne Nielsen har deltaget i møde sammen med de andre fællesråd og
Teknik & Miljø bl.a. omkring den fremtidige organisationsstruktur for
Teknik/Miljø, som kan findes på kommunens hjemmeside.
Kort fortalt får afdelingerne mere sigende navne, og processen for
prioriteringer af små og store projekter ændres til stor tilfredshed for
fællesrådene.

Teknik/Miljø arbejder på Planstrategi 2019 og Kommuneplan 2020, hvilket
fællesrådene hører nærmere om.
Omkring harmonisering af veje, dvs. overgangen fra kommunalt ejerskab til
privat ejerskab i form af beboerne på de berørte veje, og dermed også
vedligeholdelsespligten af vejene, fortsætter. Der er begrænset hjælp og
information af hente ved kommunen uanset om beboerne på en given vej ikke
ønsker at deltage i finansieringen af et vejlaug/vejfond. Der kan ikke tinglyses
pligt til medlemskab af et vejlaug. Processen fortsætter ligeledes i Harlev,
hvor 2 runde af harmoniseringen er igangsat.
5.2 Harlev Fællesråd har modtaget henvendelse fra beboerne på
Stallingårdsvej omkring øget aktivitet i grusgraven på samme vej.
Henvendelsen skal ses i sammenhæng med de opmagasinerede jordbunker i
svinget ved Gl. Harlev, og tidligere resultatløse henvendelser til AaK.
Fællesrådet forsøger endnu engang at komme igennem til Kommunen, og har
bedt om et fysisk møde med dem.
5.3 Info om udstykningen i Harlev Syd. Byggeriet på Gartnerigrunden er i fuld
gang. Næste forventede etape er sidste del ned mod Tåstrup og omkring
Kirstinelund. Ejerne af områderne arbejder pt. på at lave en fælles lokalplan,
som i skrivende stund endnu ikke er færdig.
6. Natur og Miljø
Omkring fredningssagen i Tåstrup Mose. Christian har talt med
sagsbehandleren i Naturklagenævnet, men uden nogen afklaring og intet nyt
at berette. Sagen ligger i Fredningsnævnet.
De tildelte blomsterløg (omtalt i tidligere referater) er sat i grøftekanten langs
cykelstien fra Tåstrup op mod Harlev.
Aarhus Kommune har ikke foretaget sig yderligere i sagen med jorden i
grøftekanten langs selvsamme cykelsti, som har indeholdt frø fra invasive
plantearten. Sagen er ifølge AaK. “sendt videre”. Arne tager den manglende
respons med videre til AaK. se pkt 1.
7. Seniorer og Ældre
Bente Nordli skulle have haft møde med Marc Parera fra den konservative
byrådsgruppe omkring den tomme grund ved Lokalcenter Næshøj, som vi
gerne ønsker bebygget med ældreboliger. Mødet blev udskudt til 17. nov
2018, hvor Marcs afløser Mette Skautrup kommer på besøg i Harlev.
8. Info og blad

Som følge af de sidste par møders diskussioner omkring Paraplyens fremtid
herunder hensynet og samarbejdet med menighedsrådet var der på forhånd
opstillet 3 scenarier omkring Paraplyens fremtid.
Efter en kort diskussion om økonomi og ressourceforbrug blev alternativ 2
enstemmigt valgt, hvilket vil sige, at fællesrådet indstiller til
repræsentantskabet, at det fysiske blad udgår og artikler fremover (tidligst fra
marts 2019 efter repræsentantskabsmødet) overgår til elektronisk form via
fællesrådets hjemmeside og link fra Harlev-appen.
9. Økonomi
Årets resultat for Fællesrådets regnskab peger umiddelbart på et 0-resultat,
men med forbehold for et par hængepartier og 3 manglende
kontingentindbetalinger.

