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Referat af Repræsentantskabsmøde i Harlev Fællesråd torsdag den 21. marts 2019 kl.
19.00

1: Valg af dirigent (Forretningsudvalget foreslår Per Lind)
Som dirigent blev valg Per Lind.
2: Forretningsudvalgets årsberetning ved formanden
Forretningsudvalgets årsberetning er vedlagt
3: Udvalgsberetninger ved udvalgsformændene
Udvalgsberetninger vedlagt
Fra et medlem blev der giver udtryk for undren over, at jordbunken i Gl. Harlev stadig ikke
er fjernet. Udvalget arbejder til stadighed på at få den fjernet.
Et andet medlem udtrykte undren over den såkaldte harmonisering, som er i gang i Harlev.
Forretningsudvalget er fokuseret på, at det kommer til at foregå til borgernes tilfredshed.
Fællesrådet har fået flere henvendelser fra især beboere på Gl. Stillingvej.
4: Fremlæggelse af sidste års regnskab til godkendelse ved kassereren
Regnskabet blev godkendt som fremlagt af Kaj Sommer
5: Indkomne forslag
Forretningsudvalget fremlægger indstilling om Fællesrådets fremtidige formidling (Bilag
med indstilling vedlægges)
Arne Nielsen fremlagde forretningsudvalgets indstilling om Fællesrådets fremtidige
formidlingsopgave.
Herefter fremkom flere medlemmer med deres holdninger. Især fra Menighedsrådets side
var der argumenter for at bibeholde en papirudgave i fuldt omfang. Også fra Bibliotekets
Venner var der opbagning til at bibeholde nuværende antal i papir. Der kom forslag om at
bloggen skal udkomme på digitale medier, og ikke kun Facebook.
Arne fik lejlighed til at forklare, hvorfor Fællesrådet har indført et system med 3 satser.
Merethe Raundahl fra Gl. Harlev Borgerforening gav udtryk for at antallet af eksemplarer
ikke er afgørende, men derimod arbejdet med at skaffe flere medlemmer, og derved også
forbedre økonomien.
Efter en grundig behandling blev et forslag om afstemning godkendt. Resultatet blev, at 22
stemte for forretningsudvalgets forslag. 3 stemte imod og 5 undlod at stemme. Forslaget
herved vedtaget.
6: Fastlæggelse af kontingent
Forretningsudvalget forslag blev vedtaget.
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7: Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
På grund af eventuelle ændringer omkring Paraplyen i punkt 5 kunne det endelige budget
ikke opstilles. Det blev godkendt, at forretningsudvalget udarbejder et nyt budget, når
Paraplyens fremtid er besluttet.
8: Valg af forretningsudvalg og suppleanter
På valg er: Arne Nielsen (modtager ikke genvalg), Tine Møller Dam, Merethe Raundahl og
Jacob Langvad Nielsen
Tina meddelte, at hun ikke vil fortsætte i forretningsudvalget. Merethe Raundahl og Jacob
Langvad Nielsen blev genvalgt. HIK foreslog Thomas Jacobsen som blev valgt. Da der
ikke var andre forslag blev forretningsudvalget bemyndiget til at finde et medlem.
På valg er suppleanterne: Anton Nielsen (Modtager ikke genvalg), Christian A. Jensen.
Christian A. Jensen blev genvalgt. Forretningsudvalget blev bemyndiget til at finde en
suppleant mere.
9: Valg af revisorer og suppleant
På valg er Per Lind
Som genvalgtes og Dorte Vind blev revisor suppleant.
10: Eventuelt
Herunder blev de afgående medlemmer takket for deres indsats og der var blomster og
andet godt.
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