
Beretning 2018 Info og bladudvalget 

 

I Info og Bladudvalget varetager vi Fællesrådets formidlingsopgave, som det fremgår af 

Formålet § 2 stk. 2.4 ”Harlev Fællesråd informerer medlemmer og beboere i området om 

Fællesrådets initiativer og anliggende”. 

Det har vi også i 2018 gjort ved at udgive Paraplyen 4 gange årligt i samarbejde med 

Sognebladet, som udgives af Menighedsrådet, samt ved at offentliggøre dagsorden og 

referater fra forretningsudvalgsmøder og på vores hjemmeside. 

Paraplyen og sognebladet er i 2018 blevet uddelt af Baketboldafdelingen, mens uddeling i 

landområderne er varetaget af forretningsudvalgets medlemmer med hjælp af to tidligere 

medlemmer af forretningsudvalget Kaj Sommer og Heinrich Kristiansen, som jeg vil takke 

for indsatsen. 

I 2018 er der endvidere i samarbejde med grundejerforeningen ved Claus Gregersen 

blevet etableret en Harlev App, som er en digital portal, til vidensdeling om alt det, der 

foregår i Harlev for alle, der har noget at viderebringe og som alle kan installere på en 

SmartPhone eller mobil. Det er mit indtryk, at denne mulighed er blevet rigtig godt 

modtaget. 

Fællesrådet gør brug af den og lægger f.eks. allerede nu Paraplyen op her så den er 

tilgængelig for alle, der har installeret appen. 

Fællesrådet har drøftet den videre udvikling af vores formidlingsopgave og er af den 

opfattelse, at tiden er den til at gå videre ad det digitale spor, men det vil jeg komme 

nærmere ind på under det forslag, der er fremsat under punkt 5.1 i dagsordenen.  

Jeg vil derfor også bede om at vi tager debatten om Paraplyens fremtid under det punkt. 

Jeg vil til slut takke menighedsrådet for et godt samarbejde om fællesudgivelse af 

Paraplyen og Sognebladet. 

Også udvalgets medlemmer vil jeg takke for et godt arbejde i løbet af året, specielt en tak 

til vore to eksterne medlemmer af udvalget Aksel Buchardt og Lise Fauslet. 

Arne Nielsen 

Formand for udvalget 


