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Orientering fra Fællesrådet 
 

Af Ejgil Rahbek, ejgil.rahbek@gmail.com 

På grund af Corona situationen med de mange 
forbud mod at samles i større forsamlinger er alle 
møder og fællesråds-aktiviteter fra marts måned 
indtil nu aflyst.

Derfor bliver denne orientering meget kort. Vi kan 
dog bringe det seneste nye om den såkaldte vejha-
rmonisering i Aarhus kommune.

Til gengæld bringer vi en meget positiv artikel på 
side 3 om byrådets beslutning om at godkende 
etablering af et Kultur- og Idrætscenter i Harlev. 
Jacob Damgaard fra bestyrelsen, som i lang tid 
har ydet en stor indsats for projektet, beretter om 
arbejdet og resultatet.  

I forbindelse med udgivelsen af Paraplyen har det 
gennem mange år været et ønske fra Fællesrådet, 
at medtage artikler om lokale forretningsprojekter 
og nye forretningstiltag. 
I dette nummer bringer vi en spændende historie 
om et noget usædvanligt forretningsprojekt om 
jagtaktiviteter på globalt plan organiseret og styret 
fra Hørslev.    

Seneste nyt om vejharmoni-
seringen 

Nedenstående mail modtaget fra den projektgrup-
pe, som står for vejharmoniseringen.

Kære Fællesråd, der kan have grundejere i deres 
område, som er berørt af den seneste offentlig-
gørelse af veje til omklassificering.
 
Den 11. februar 2020 offentliggjorde Teknik og 
Miljø den 4. portion af veje, der påtænkes omklas-
sificeret om 4-6 år.
Disse kan ses på: www.aarhus.dk/harmonise-
ringafveje
 
Samtlige berørte grundejere har fået et informati-
onsbrev i deres e-boks.
De foregående år, har vi som det første herefter 

inviteret de fællesråd, der havde berørte grundeje-
re i deres område.
Hensigten har været, at klæde fællesrådene godt 
på til at besvare henvendelser fra grundejere og 
muligvis motivere grundejerne til at danne vejlav.
 
Denne funktion håber vi stadig, at fællesrådene vil 
varetage lokalt.
Men i denne tid kan vi ikke holde et møde.
Det er sandsynligvis forståeligt for alle.
 
Derfor henviser vi til hjemmesiden, hvor I kan 
orientere jer og henvende jer til mig, hvis I har 
spørgsmål til processen.
 
Vi er på vej til at partshøre grundejerne berørt af 
den 1. portion vej, der er offentliggjort i 2017.
Vi vender naturligvis tilbage, såfremt det bliver 
behov for et møde med jer senere.
 
Med venlig hilsen
 
Lise Birnbaum
Projektleder, arkitekt maa
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Af Jacob Damgaard - næstformand i HI&K 
bestyrelse

Et vigtigt skridt på vejen… 
Harlev Idræts- og Kulturcenter er 
officielt en realitet. 

Byrådsgodkendelse
Onsdag den 29. april 2020 blev etableringen af 
Harlev Idræts- og Kulturcenter (HI&K) godkendt 
af et enigt byråd i Aarhus Kommune. På det – 
grundet Coronasituationen - virtuelle byrådsmøde 
var der ros til projektet og den store frivillige og 
fælles indsats, der er ydet i Harlev og omegn.  På 
byrådsmødet blev det tværmagistratslige samar-
bejde ligeledes bemærket som en succeshistorie 
og samtlige partier havde kun positive tilsagn om 
processen.  

Etableringen af det tværmagistratslige samarbejde 
har været et fokusområde for HI&K styregruppe 
– og efterfølgende bestyrelse – og det har sik-
ret en god forankring omkring projektet i Aarhus 
Kommune. En forankring som har ”taget tid” at 
etablere, men som nu sikrer et bredt engagement 
og solidt samarbejde med de 3 direkte involverede 
magistrater: Kultur & Borgerservice (sport og fritid), 
Børn og Unge (skole) samt Sundhed og Omsorg 
(fællesskaber med socialt aspekt). 

Den mangeårige indsats bærer nu frugt på grund 
af lokalsamfundets brede opbakning såvel øko-
nomisk og moralsk til det vedholdende arbejde, 
som er udført i såvel HI&K styregruppe og HI&K 
bestyrelse, samt fra de involverede aktører der 
har påvirket positivt i processen. Her kan nævnes 
HIK, Næshøjskolen, Fællesrådet, Næshøj cen-
tret, Harlev festen, Det Østjyske bakkeløb, Harlev 
Event samt lokalområdets øvrige foreninger, virk-
somheder og adskillige privatpersoner. Et herligt 
eksempel er den spontant opstået ”Harlev plakat” 
(se billede)

Hermed en tak og et klap på skulderen til alle mere 
eller mindre involverede. 

Økonomi og status på Indsamling
Byrådets godkendelse medfører at tilskud på 7.2 
mio kr. og adgang til et lån på 10 mio. kr. via kom-
munekredit. Lånet kan tilgås af HI&K som 

regningerne skal betales. Lokalt er primo maj 
indsamlet 2.2 mio kr. blandt lokale erhvervsdriven-
de, foreninger og private husstande, og således 
mangler blot 0.3 mio i lokal indsamling for at nå 
den samlede målsætning for anlægsfasen.  

Her er det særligt de private husstande som HI&K 
styregruppe og HI&K bestyrelse appellerer til for 
at nå de sidste små 0,3 mio. kr. Pt. har ca. 18% de 
omtrent 1770 husstande valgt at støtte op, og den 
gennemsnitlige indbetaling ligger omkring de ca. 
1.500 kr. pr. husstand. Således mangler blot ca. 
200 husstande ud fra en – realiseret – gennem-
snitsbetragtning.  

Såvel foreningsliv og private virksomheder ligger 
pænt over forhåbningen i finansieringsplanen, 
hvilket glædeligt har resulteret i at sponsortavlen 
tilbage i november måned blev udbygget med en 
øvre etage (se billede)

Den kommende tid – med præg af Corona…
Harlev Idræts- og Kulturcenter går nu ind i en ny 
fase. En fase hvor planerne skal udmøntes og øko-
nomien skal forvaltes til byens bedste. Iflg. Martin 
Trærup, formand for HI&K bestyrelse planlægges 
efter at projektet sendes i udbud før sommerferien, 
og at der vælges entreprenør lige efter sommerfe-
rien. Det fysiske byggeri forventes at påbegyndes i 
det sene efterår/vinter 2020 og vil stå klart ca. 1 år 
efter i 2021.

Det har været hensigten at afholde den ordinære 
generalforsamling for HI&K i marts. Grundet den 
anderledes tid præget af Corona blev denne plan 
aflyst og ny dato fastsættes så snart det er muligt – 
forventeligt bliver det i juni måned.

Dog skal nævnes for læseren af denne artikel at 
arbejdsprocessen omkring HI&K kører i samarbej-
de med HIK, Næshøjskolen og Aarhus kommune i 
bedste velgående i styregruppe- og bestyrelsesregi 
– og nu endnu mere konkret og med højere fart 
end nogensinde før…  Et skitseprojekt er ved at 
udvikle sig til konkrete og detaljerede byggeplaner.
Ligeledes underskrives i maj en samarbejdsaftale 
med Magistraten for Sundhed og Omsorg ved 
Aarhus kommune, der beskriver gensidige forhold 
vedr. det fremtidige samarbejde omkring sociale 
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og fællesskabs fremmende aktiviteter i HI&K regi. 
Tiltag som blandt andet har resulteret i ”Fælles-
Skaberne”, der står for forskellige sociale events, 
og ”Cafe Samvær”, der tilbyder hygge og samvær i 
dagtimerne hver anden mandag fra 10-12 for dem, 
der har tid og lyst. Se mere på www.hiogk.dk og 
”Cafe samvær” på facebook. 
Detaljer omkring ovenstående vil som nævnt blive 
uddybet på et generelt offentligt informationsmøde, 
så snart muligheden byder sig… Desværre har de 
planlagte møder i april og i maj måtte aflyses og 
i skrivende stund er det grundet Corona forsam-
lingsforbud uvist, hvornår der fastsættes en ny 
dato.
Indtil da opfordres lokalsamfundet til tasterne - Pri-
vate donationer kan indbetales via DGI’s Gavefond 
på https://gaveindsamling.dgi.dk/. Og husk at du 
som indbetaler opnår automatisk 30% lignings-
mæssigt skattefradrag. Alternativt kan MobilePay 
anvendes på nr. 57115. 
Støt op om Harlev Idræts- & Kulturcenter… Og 
glæd dig.

”Harlev Plakaten” med malede sten - Et smukt 
eksempel på initiativ til fællesskab og oplevelser 
i en svær tid, som tilmed resulterede i støtte med 
10.000 kr. til Harlev idræts- og Kulturcenter. Det 
kan lokal samfundet være stolt af.
 
På billedet ses fra Venstre – Jan Bruus, Harlev 
Event og Åse Rasmussen fra Harlev bageri med 
Harlev plakaten, samt initiativtagerne Rikke Sort 
og datteren Aija der overrækker checken til Frank 
Kejlberg fra HI&K.  

Billede:
Grundet glædelig og stor opbakning fra lokalsam-
fundet blev sponsortavlen tilbage i november 2019  
udbygget med en øvre etage.
 
På billedets ses arbejdet med udvidelsen. Frans 
Holm (tv.) og Niels Munksgaard (th). hjælper be-
redvilligt Martin Trærup(midt) og Jacob Damgaard 
fra HI&K med opsætningen på en dejlig solskins-
dag.
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Af Inger Graversen, Næshøjrådet 

I marts udgaven af Paraplyen var der en orien-
tering om det nye råd. Der var skrevet både om 
opgaver og ønsker til foråret, og der var en orien-
tering om alle de aktiviteter, som er på Næshøj.  
Ønskerne er der stadig, men det er et spørgsmål, 
om de kan opfyldes i år. Alle aktiviteterne holder 
pause, men vi drømmer alle om, at pausen snart 
er forbi. Vi er rigtig mange frivillige, som gerne vil 
være en del af hverdagen på Næshøj.
Desværre kom der en gæst forbi, som ikke var 
inviteret, den hedder Corona. Den gør, at vi ikke 
kan komme på Næshøj. Alle de arrangementer, 
som vi havde planlagt til foråret, er gemt væk. Det 
var kryddersnapseaften, forårsfrokost og alle de 
hyggelige spisearrangementer, som er på Næshøj. 
Der er normalt spisevenner, som mødes hver man-
dag eller onsdag. Alle madholdene holder også en 
meget lang pause.
Vi savner samværet på Næshøj, og jeg hører også 
fra en beboer, at de savner os.

En af opgaverne her til foråret er drivhuset, og der 
arbejdes på en løsning så, der måske kan plantes 
lidt. På dronningens fødselsdag fik alle beboerne 
en lille æske chokolade med hilsen fra Næshøjrå-
det. Da jeg ikke færdes på Næshøj, har jeg bedt 
forstanderen Louise Østergaard skrive lidt om 
hverdagen:
 
”I denne noget uvante og fremmede situation, hele 
Danmark står i, giver det visse udfordringer for 
alle. Det gør det også her på Næshøj Plejehjem, 
dog tager vi disse udfordringer op og prøver at få 
det bedste ud af denne situationen. Flere borgere 
er vant til at få besøg dagligt eller flere gange om 
ugen af pårørende. Det er desværre ikke muligt 
i tiden, og derfor er der lavet andre tiltag. Der er 
lavet ugentlige aktivitetskalender, hvor vi prøver at 
samle to-tre borgere udenfor til evt. bocciaspil. Der 
bliver trænet i det fri med vores fysioterapeuter, når 
vejret tillader det. Vi har på Næshøj fået en ekstra 
hånd i den kommende tid, hvilket betyder der vil 
være mulighed for en gåtur, en kop kaffe på bæn-
ken mens solen skinner og en snak i lejlighederne. 
Vi vil også prøve at samle borgerne med de for-
holdsregler, der er udstedt, men til lidt fællessang 
eller andre former for aktiviteter på plejehjemmet. I 
den kommende tid er der arrangeret små koncerter 
i det fri.  Tirsdag den 14/4  fik Næshøj besøg af en 
trompetist, som spillede for borgerne på skift i de 
forskellige fløje. Den 24/4 kom gårdsangerne Kru-
semynthe, Thorkil og Laila, og sang for beboerne 
på skift”. Vi håber at alt snart vender tilbage til det 
normale igen”.

Orientering fra Næshøjrådet
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Nyt ansigt på Harlev Bibliotek.

Mit navn er Laila Laustsen, og jeg er barselsvikar 
for Malene Jensen, hvilket jeg skal være frem til 
foråret 2021. 

Jeg blev uddannet bibliotekar tilbage i 1995 og har 
været så heldig at få lov til at prøve lidt af hvert i 
mine år som bibliotekar, og jeg har arbejdet både 
på uddannelsesbiblioteker og folkebiblioteker, hvor 
jeg bl.a. har været børnebibliotekar og kørt med 
bogbus. 

Men folkebiblioteket er absolut der, jeg foretrækker 
at arbejde, fordi der er så stor en variation i de 
spørgsmål, man bliver stillet, og jeg holder utroligt 
meget af at møde bibliotekets brugere og at hjælpe 
dem så godt som muligt. Siden september 2019 
har jeg været ansat i et barselsvikariat ved Åby 
Bibliotek og blev meget glad, da jeg blev spurgt, 
om jeg ville fortsætte i det næste vikariat, som til 
dels er hos jer i Harlev. 

Jeg ser frem til at møde jer og lære jer at kende, 
både faste brugere af biblioteket men også biblio-
tekets samarbejdspartnere.

Af Laila Laustsen, bibliotekar Harlev Bibliotek

Barden Beedles eventyr som højtlæsning for 
børn!

De fleste børn nyder at få læst en historie højt, og 
det nærvær og den ro, der kan sænke sig over 
både barn/børn og den voksne, er meget værd i en 
travl dagligdag. 

I det syvende bind af Harry Potter bøgerne omtales 
en eventyrsamling, nemlig ”Barden Beedles even-
tyr”, som nu kan lånes i en meget smuk illustreret 
udgave med illustrationer af Chris Riddell. 

Denne kombination af spændende eventyr og 
illustrationerne bringer eventyrene til live på 
smukkeste vis, så J.K. Rowlings ”Barden Beedles 
eventyr” kan sagtens læses uden, at man har læst 
Harry Potter bøgerne i forvejen. ”Barden Beedles 
eventyr” anbefales til børn fra 7 år og op.

Nyt fra Biblioteket
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Rejsebureau for globale jagtrejser

Rejsebureau for globale jagtrejser 
drives fra Hørslev
Af Ejgil Rahbek

Indledning
Paraplyen har været på besøg hos Lars Buchard 
og Mette Hvid, som bor i Hørslev. Her har de bolig 
og samtidig også lokaler til flere aktiviteter, som har 
med jagt at gøre. 

Endda jagt på globalt plan, idet de har etableret og 
driver 2 firmaer. 4Hunt arrangerer jagtrejser til flere 
kontinenter i verden samt foredrag omkring emnet. 
TrophyPoint foretager geviropmåling og diplomud-
stedelse for + 2000 jægere om året. 
Det er en niche, som udføres af højest 10 personer 
i Danmark. Endvidere er de begge skribenter til 
bladet “Mit Jagtrejser”.

Lars er oprindeligt uddannet tømrer og tryktekniker 
indenfor den grafiske branche. Lars udtaler med 
et smil, at som jæger er han forholdsvis ny, da han 
kun har været jæger i 26 år. Interessen for jagt og 
natur startede tilbage i 15 års alderen, og han har 

siden 1994 været jæger. Han føler sig hjemme 
i naturen og har stor beroligelse ved at færdes i na-
turen. “Der er noget terapeutisk ved at opholde sig 
i naturen”, siger Lars.

I 2003 begyndte han at arrangere vildsvine jagt-
rejser i Tyrkiet. Det varede indtil 2009, hvor han 
trak følehornene til sig, som han udtrykker det. 
Idet bl.a. Muhammed krisen gjorde det svært som 
virke. 

I 2010 arrangerede han den første bjørnejagt i 
USA og i 2011 også i Canada. I begge tilfælde med 
såkaldte “Guider”, som er lokale jagtvejledere. I 
begge lande er der påbudt på at bruge jagtvejle-
dere.

Hvert år arrangeres 1 - 3 vildmarkseventyr/jagtrej-
ser af varieret længde sideløbende med forretnin-
gen med geviropmåling, kaldet trofæopmåling i 
fagsproget. Lars er optimistisk med fremtiden. 
Lars har indtil 2018 haft lønnet job som driftsleder 
og har kørt de andre aktiviteter som bibeskæftigel-
se. Siden 2018 har Lars ernæret sig fuld tid som 
selvstændig.
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Lars har deltaget som tovholder og guide i 2 ud-
gaver af DR’s serie “Nak og æd” dem om  jagt på 
sortbjørnen og bæveren. Begge udgaver foregik i 
Canada. 

Til dagligt arbejder Mette Hvid som Digital Marke-
ting Manager for et dansk firma. Hun er nordjyde, 
født i Frederikshavn og har haft hele sin barndom 
i Grønland, hvor hendes forældre arbejdede på 
daværende tidspunkt. Drømmen og visionen er på 
længere sigt, at både Lars & Mette kan være 100% 
selvstændige og leve af deres firmaer. 
 

Jagtrejser
Jagtrejse aktiviteterne er det område, som de vil 
udvide og få til at vokse. Lars udtaler, at han har 
10 års erfaring med jagt i Canada og 6 år i Austra-
lien. hvor han har fungeret som leder og guide for 
kunderne, normalt to gange årligt. 

Lars påpeger at ”vi udskiller, os fra udbydere med 
at udover at have dyb erfaring og kenskab til vores 
destinationer at guide kunderne på jagten”. 
Fornyligt har de indrykket en større artikel “Drivjagt 
efter Sambar” i online magasinet “Mit Jagtblad”. 

Artiklen er spændende læsning og handler om 
drivjagt på blandt andet Sambar dyr i staten Victo-
ria i den sydlige del af Australien. Det lykkedes for 
Mette at nedlægge en samba hjort i første skud, 
og hun var pavestolt, og hun blev lykønsket af hele 
holdet.

En jagtrejse består af en enkelt jagt eller som 
hold 4 - 8 jægere foruden guider – kok og andet 

personale. 

Så der er meget kommunikation med flere for-
skellige personer og under-arrangører, der skal 
varetages. 

”I år har vi et særligt problem”, siger Lars. 
”På grund af Corona krisen har vi været nødt til at 
udsætte 18 kunders rejse til Canada, hvor vi skulle 
have arbejdet i maj/juni. 

Vi krydser fingre for, at vi kan rejse med kunderne i 
efteråret 2020. Convid-19 har virkeligt bremset os i 
dette årets program”. 

Geviropmåling - Trofæopmåling
Gevirmåling er ikke noget formelt krav, betragtes 
mere som en måling, der fortæller noget om dyrets 
alder og kvaliteten af det nedlagte dyr. 

Lars uddannet i CIC og SCI dels i Danmark og 
USA, hvor han tog en master measurer uddannel-
se. 
Som tidligere nævnt er der kun ganske få i 
Danmark, som har dette erhverv, og TrophyPoint 
er det mest aktive i branchen.
Når geviret er målt, og en række andre parame-
tre også er undersøgt, udstedes et diplom med 
en score, som udmøntes i guld, sølv eller bronze 
diplomer. Beregning af scoren er anerkendt inter-
nationalt.
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På samme måde opmåles kranier af dyr, som ikke 
har gevir. F.eks. bjørne. Her udstedes også diplom 
i guld, sølv eller bronze ud fra en række kriterier, 
f.eks. størrelse af kraniet.

Fremtiden efter Corona krisen
“Corona krisen giver selvfølgelig et stort afbræk i 
vore ambitioner om at udvide rejseaktiviteterne”, 
siger Lars. ”Geviropmåling rammes også hårdt, 
da eksempelvis 82 % af vores kunder sidste år, 
kom med råbukketrofæer fra udlandet. Så ingen 
rejsemulighed betyder minimalt arbejde indenfor 
dette fag”.

Men samtidig understreger Lars, at de tror på, at 
de har fat i det rigtige og vil fortsætte ufortrødent, 
når situationen er til det. Vi er dybt afhængige af 
flytrafik, som jo er fuldstændig stoppet.

”Så hvis vi kigger udover den nuværende situation, 
så ser vi meget positivt på vore muligheder for at 
give jægere i alle lande nogle gode jagt-oplevel-
ser”, slutter Lars.
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Af formand Lotte Bostrup 

Vi bringer her formandens beretning fra 
Harlev-Framlev Grundejerforenings generalfor-
samling d. 9. marts 2020

”Formandens beretning for 2019.
2019 har igen været et godt år for grundejerfor-
eningen. Den største begivenhed må tilskrives 
foreningens 50 års jubilæum, der blev markeret 
på festlig vis med deltagelse af Den Jyske Pi-
gegarde der marcherede gennem byen og op til 
Byparken. Efterfølgende blev der festet med bl.a. 
klovn, cirkus, jumper, ansigtsmaling, hoppeborg og 
hoppepude.
Senere kunne man mæske sig i helstegt pattegris 
med salater m.m. efterfulgt af 2 Sct. Hans bål. Vi 
havde håbet på 300-400 personer til spisning, men 
vi druknede i vores egen succes, da der blev solgt 
ca 600 spisebilletter og der kom vel mellem 700-
800 mennesker over dagen.
Alt i alt en rigtig dejlig dag med stor succes, alle 
hyggede sig i det gode vejr, så der var lang kø til 
både isvogn og ølvogn. Fhv. formand for Fælles-
rådet Arne Nielsen var en glimrende båltaler, hvis 
tale omhandlede Dannebrogs fald fra himlen i 
1219 i Tallin. Aftenen sluttede på bedste vis med 
dejlige sange fra syngepigerne.
2019 var også året hvor vi fik Harlev appen som er 
en dejlig guide til hvad og hvornår der sker noget 
i byen.
Alle har adgang til at bruge appen efter behov, vi 
er ca 2000 brugere og det koster ikke noget.
Vi har også fået opsat en hjertestarter på Det lille 
Torv, som er sponseret af Danalock, Harlev Bageri, 
Menu, Apoteket og Grundejerforeningen. Den har 
allerede været i brug. Grundejerforeningen har 
så efterfølgende sammen med personale fra de 
sponserede firmaer afholdt hjertestarter kursus. 
Meny var så venlige at lægge lokaler til og vi var i 
alt 14 personer som fik grundig indlæring af First-8 
- i brug af hjertestarteren.
Farten skal ned; 13 steder i Aarhus får fartgrænser 
på 40 km/t. skrev Stiften den 6,6,2019
I den anledning har vi kontaktet Lone Hindø, 
medlem af byrådet og som bor i Tåstrup – om hun 
kan gøre en indsats så Stillingvejen fra Tåstrup 
til Circle K i Harlev kan få samme status – ved at 
tage kontakt til rådmand Benjamin Simsek.
Stillingvejen har efterhånden fået status som mini-
motorvej hvor bilerne ligger med en gennem

snitsfart på op til 100 km i timen. Vi har mange 
skolebørn som skal krydse vejen fra Gl. Harlev og 
har ikke mindre end 3 overkørsler hvor det er svært 
at komme over.
Vi har allerede haf et par dødsulykker og håber ikke 
der kommer flere – men det betinger at hastigheden 
bliver sat ned.
Vi sætter vores lid til at Lone Hindø kan gøre en 
forskel.
Grundejerforeningen fik også lavet en aftale med 
Aarhus kommune om renovering af stien bag læge-
huset hvor der nu er kommet nye trapper, fliser og 
gelænder. Dejligt vi har et godt og nært samarbejde 
med dem.
Det Østjyske Bakkeløb blev også i år en succes 
med 598 deltagere som må betegnes som en 
rekord - her er Grundejerforeningen som sædvanlig 
vært med pølser og brød til deltagerne.
Vi har også som vanlig støttet Kunst og Kultur med 
et beløb til deres forening.

Vi har i foreningen holdt de sædvanlige møder, så vi 
hele tiden er opdateret om hvad der sker i byen.
Vores stigedepot er igen i år blevet flittig benyttet 
af vore medlemmer, ligesom containerne er blevet 
flittigt brugt.
Vi har i bestyrelsen valgt, at der i disse bæredyg-
tighedstider kun vil blive udgivet den gule informati-
onsbog hvert andet år.
Infobogen vil dog stadig være tilgængelig på hfg.dk i 
noget opdateret form.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til de af vore med-
lemmer der er mødt frem her i aften og dermed vist 
interesse for vort arbejde, og stor tak til bestyrelsen 
for et godt og udbytterigt samarbejde i året der er 
gået.
Ikke mindst stor tak til Bjarne Gregersen, som har 
været foreningens kasserer i 18 år men nu takker 
af.
Og også en rigtig stor tak til Henning Andersen som 
har valgt at udtræde af bestyrelsen, for hans indsats 
de senere år med containere, det lille torv og ikke 
mindst æblelunden.
Som sædvanlig er vi vært med et par stykker 
smørrebrød og en øl eller en vand, efter generalfor-
samlingen.
Tak for nu og godt nytår”

Nyt fra Harlev Framlev 
Grundejerforening
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Skt. Hans i Byparken 2020
 
Kære medborgere i Harlev.
Grundet COVID- ‐19 situationen i Danmark og
Regeringens forsamlingsforbud, ser vi os desvær-
re nødsaget til at aflyse Skt. Hans fællesbålet
i Byparken d. 23. juni 2020.
Selv med den planlagte fase 3 genåbning af
Danmark d. 8. juni vil det ikke være muligt at
afholde arrangementet.
Vi vender stærkt tilbage i 2021. 

Harlev/Framlev Grundejerforening & Spejderne
i Harlev.

Nyt fra Harlev Framlev 
Grundejerforening
Af formand Lotte Bostrup 

Bestyrelsen i 
Harlev-Framlev Grundejerforening 2020

Stigedepot og div. udlån fra
Harlev-Framlev Grundejerforening
 
Obs. vores depotet har fået ny adresse og tlf.


