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01.08.19 
 
 
 
Forretningsudvalgsmøde den 17. juni 2019 
 
 
 
 
Dagsorden: 
(bemærk, at punktopdelingen er ændret i forhold til den udsendte dagsorden) 
 

1. Besøg af Michael M. Jørgensen, Direktør for Investor Asset Management 
a. Michael orienterede om sine planer i Aarhus generelt og specifikt i Harlev 

omkring Fakta grunden. 
b. Hvad kan Fakta grunden bruges til? Ældreboliger, erhverv? 
c. Fællesrådet er positivt indstillet over for en omdannelse af Fakta grunden. 
d. Forretningsudvalget udarbejder en plan sammen med kommunen. Den skal 

indgå i Kommuneplan strategien. Formand for udvalget Carsten har 
opgaven.  

 
2. Dagsorden blev godkendt 

 
3. Referat af 6. maj blev godkendt 

 
4. Meddelelser fra formanden 

 
a. Formanden understregede fællesrådets rolle i forhold til HI&K’s vedtægter. Vi 

støtter planerne om en multihal. Brev fra Jacob. 
b. Sabro-Fårup Fællesråd har 25 års jubilæum den 6. juni – formand eller 

næstformand deltager 
c. Årets Berhardt pris skal uddeles. Information herom ønskes videreformidlet i 

Paraplyen og i Harlev Appen 
d. Henvendelse fra spejderne om et møde om deres udvidelsesplaner. Vi 

støtter dem. Merethe holder møde den 24.6. Vi opfatter spejdernes planer 
om aktivitetsrum som et godt supplement til kulturhuset 

e. Harmonisering af veje: En gruppe grundejere i Lystrup har oprettet en 
Facebook gruppe: NEJ TIL HARMONISERING AF VEJE I AARHUS 
KOMMUNE. Vi melder os ind i FB gruppen. 
 
 

5. Børn og unge 
a. Jacob orienterede om opgaverne i forbindelse med Natteravnene. Der rører 

sig meget på B&U området. Problemer med indtagning af hash på 
tennisbanen. Jacob kontakter skoleinspektøren for at få bedre information 
om problemerne i tide.  
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b. Egon informerede om Tryghedsnetværket. Der er udarbejdet referat fra 
møde med politiet. Nyt møde den 3.10. Borgermøde aftales. Egon kontakter 
kommunen. 
 
 

6. Trafik, veje og byplanlægning 
a. Merethe orienterede om møde med Aarhus kommune afholdt den 3.6 vedr. 

sammenhængende stisystem i den sydlige del af Harlev. Lokale lodsejere 
skal involveres. Der er problemer med sti omkring Harlevholm. Afstribning i 
Gl. Harlev skal vurderes. Kommunens medarbejdere fik syn for sagen på 
vandreturen fra parkeringspladsen ved Åbo skov til krydset Stillingvej/Ketting 
Parkvej. 

b. Ideforslag fra Sol til sammenhængende stisystemer i Harlev/Framlev nord. 
Der er i dag væsentlige trafikale og skolevejs problemer. 

c. Brug af Næshøj til arrangementer som f.eks cirkus – henvendelse fra borger. 
Udvalget undersøger, hvorledes kommunen forholder sig ved sådanne 
arrangementer. F.eks. om kommunen skal give tilladelse, og i givet fald 
under hvilke betingelser. Udvalget giver borgeren besked. 
 

7. Natur og miljø   
a. Intet 

 
 

8. Seniorer og ældre 
a. Intet 

 
 

9.  Info og Blad 
a. Aftale med menighedsrådet blev indgået dagen efter 

forretningsudvalgsmødet. Af praktiske grunde noteres her den aftale, som 
menighedsrådet har godkendt: 
 

b. Aftalens varighed: Aftalen løber indtil 2021, hvor et nyvalgt 
repræsentantskab skal tage stilling til det videre forløb. 

c. Omkostninger til uddeling og administration overtages fuldt ud af 
menighedsrådet i postnummer 8462. Denne udgift er i budgettet for 2018 sat 
til 13800,- kr. 

d. De samlede udgifter til produktion er for året 2018 er sat til 45737,50. Vi har 
tidligere haft en fordeling på 55% til menighedsrådet og 45% til fællesrådet 
for de rene trykudgifter. Disse satser foreslås sat til 60% og 40%, således at 
menighedsrådets udgifter vil være 27442,50 kr og fællesrådets udgifter 
18295,00 kr baseret på tallene for 2018. 

e. Udgifter til grafisk opsæt og redigering er på kr. 6000,-. Disse udgifter 
foreslås delt, således at menighedsrådet betaler kr. 3000,-. 
 
 

10. Økonomi 
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a. På baggrund af beslutningen under punkt 9, udarbejdes et budget, der 
fremlægges på næstkommende møde den 27. august i forretningsudvalget. 
 
 

11. Eventuelt 
a. Intet 
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