
Referat Harlev Fællesråd 7. feb 2019 
 
Tilstede var: Carsten Dam Hyldal (referent), Tina Møller Dam, Bente Nordli, Arne Nielsen, 
Egon L. Jørgensen, Merethe Raundahl, Ejgil Rahbek, Anton Nielsen 
 
 

1. Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Referat fra Fællesmødet 6. dec 2018 blev godkendt. 
 

3. Meddelelser fra formanden. Arne Nielsen orienterede om tilbud fra AD Media 
Danmark om at producere en professionel tilflytter- og bosætningsfilm om Harlev og 
opland, som finansieres via annonceindtægter. AD Media Danmark ønsker at høre 
Fællesrådets holdning til en evt. film om Harlev. 
 
Efterfølgende var der en kort diskussion om, hvorvidt det vil være i konkurrence om 
annoncekroner til andre formål i Harlev, hvorvidt vi efterfølgende kan bruge filmen 
f.eks. via Harlev app’en, og hvorvidt det kan bruges til profilering af byen, 
velkomstpakke, reklamesøjle mm. Fællesrådet inviterer AD Media på besøg for at 
høre nærmere. 
 
3.2 Harlev Fællesråd er inviteret til fællesrådsseminar 4. marts 2019 på 

rådhuset. Alle fællesråd er inviteret og på programmet er bl.a. harmonisering af veje. 
  
3.3. Der afholdes repræsentantskabsmøde 21. marts 2019 kl. 19.00, sandsynligvis i HIK 
klubhuset.  
 
Bente Nordli står for bestilling af lettere traktement til forventet ca. 20-25 mand. Formanden 
for de enkelte udvalg sender udkast til beretning for udvalget til Arne og Ejgil senest 14. 
marts 2019. Arne påtog sig rollen med at finde en dirigent. 
 
På valg er Arne Nielsen(formand) og suppleant Anton Nielsen, som begge ikke modtager 
genvalg.  
 
På valg er desuden Christian Andersen Jensen, Tina Møller Dam, Merethe Raundahl og 
Jacob L. Nielsen, som alle genopstiller. 
 
Ejgil Rahbek, Bente Nordli og Carsten Dam Hyldal er ikke på valg. 
 
Ejgil laver opfordring i Paraplyen og på Facebook til interesserede potentielle medlemmer. 
 
Merethe hører Lars Mølgaard om evt. besked via ForældreIntra. 
 
 3.4 Andet: Arne har rykket Teknik og Miljø mht. nyt omkring helhedsplanlægningen for 
Harlev, og beskeden er, at Aarhus Kommune tidligst går i gang med arbejdet ultimo 2019. 
 



4. Børn og unge  
 
Natteravnene starter ny hvervekampagne op. De mangler flere aktive medlemmer til gåture 
rundt i byen 2-4 gange om året. Natteravnene har fået meget ros for indsatsen og håber, at 
andre frivillige kræfter har lyst til at deltage. 
 
Egon kunne desværre ikke deltage i Tryghedsnetværkets møde 31. jan 2019, men forsøger 
stadig at få stablet et arrangement på benene omkring tryghed og sikkerhed på nettet. 
 
Arne Nielsen (formand for Fællesrådet) og Merethe Jelsbak Raundahl (Børn og Unge i 
Fællesrådet, næstformand i HIK og medlem af HIKs gymnastikbestyrelse) den 4. Februar 
2019 deltog i et møde omkring projekt “Sundhed i Oplandet”. Et samarbejde mellem 
magistraten for Sundhed&Omsorg, Aarhus kommune og lokalsamfundet i Harlev, der ved 
mødet var repræsenteret af Harlev Idræts- og Kulturcenter, Harlev Idrætsklub, 
Næshøjskolen, Lokalcenter Næshøj og Fællesrådet. 
Der vil I indsatsen være fokus på at skabe inkluderende og aktive fællesskaber lokalt i 
samarbejde med forskellige aktører.  
Arne Nielsen og Merethe Jelsbak Raundahl indgår i en arbejdsgruppe omkring indsatsen.  
 
 
5. Trafik, veje og byplanlægning 
 
5.1 Carsten Dam Hyldal hører Aarhus Kommune omkring hvilke udgravninger der pt. finder 
sted på østsiden af Stillingvej. Ved samme lejlighed høres planafdelingen om, hvorvidt den 
tomme grund ved den gule gård for enden af Næshøjvej er klassificeret til 
boliger/seniorboliger. 
 
5.2 Høringsforslag vedr. fremtiden detailhandel - Fællesrådet afgav ikke høringssvar, da det 
ikke umiddelbart berører Harlev, og da erhvervsforeningen ikke havde kommentarer. 
 
5.3 Harmonisering af veje. Harlev Fællesråd har fået en henvendelse fra Sabro-Faarup 
Fællesråd omkring protester mod harmonisering af veje (overgang fra offentlig til privat vej 
med omkostninger for den enkelte husejer/grundejerforening til følge ). Punktet tages op på 
fællesrådsseminaret 4. marts, hvorefter vi beslutter hvilke tiltag skal gøres. 
 
Ejgil sørger for at lave artikler og info til medierne for at engagere dem. 
 
5.4 Orientering fra Tina Møller Dam om foretræde for Aarhus Kommune om 
cykelhandlingsplan og ønsker om sammenhængende cykelstier, sikre skolevej mm. Mere 
konkret har Fællesrådet bl.a. ønsker om ca. 2-3 km cykelstier, tunnel under Stillingvejen, evt 
rundkørsel på Stillingvej mm. 
 
5.5 Andet: Camilla Fabricius, viceborgmester i Aarhus Kommune har fået en rundvisning i 
Harlev og info omkring de kvaliteter og udfordringer som Harlev byder på (cykelstier, 
plejehjem, seniorboliger, Harlev Idræts- og Kulturcenter mm). 
 



6. Natur og Miljø 
Aarhus Kommune er stadig meget svær at få i tale mht. grusgraven og udvinding af råstoffer 
på Stallingsgårdsvej, og de deponerede grusbunker i Gl. Harlev. Det er uhyre vanskeligt at 
få kommunen på besøg og besigtige besigtige situationen med egne øjne. Vi håber på et 
møde i uge 9…. 
 
7. Seniorer og ældre 
Vi diskuterede kort antal ældreboliger på drivhusgrunden, som er udgangspunktet for 
“flyttekæden” (hvor ældre flytter ud af deres eksisterende boliger og ind i seniorboliger, og 
derved åbner op for boliger for f.eks. børnefamilier i de fraflyttede boliger). 
 
8. Info og blad  
Forventninger er at Paraplyen jf. tidligere diskussioner overgår til digital form efter 
juli-nummeret 2019. Fællesrådet har fået en henvendelse fra menighedsrådet, som fortsat 
ønsker en trykt udgave, og derfor tilbyder at stå for distributionen. Henset til økonomien og 
det praktiske arbejde indstiller Fællesrådet stadig til repræsentantskabet, at Paraplyen 
overgår til digital form, men med evt. mulighed for udlevering af papirversioner placeret på 
strategiske steder i Harlev. 
 
 
9. Økonomi Resultatopgørelsen for 2018 foreligger nu og viser desværre et underskud på 
ca. 3.500 kr. 

 


