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Referat Forretningsudvalgsmøde onsdag den 9. december 2020 kl. 19-21.00 virtuelt på 
Teams. 
 
Deltagere: Marie Hastrup, Merethe Raundahl, Thomas Jakobsen, Ejgil Rahbek, Bente Nordli, 
Poul Christensen, Sol Hansen, Carsten Dam Hyldal(referent). Afbud fra Jacob Langvad og Pia 
Ølholm. 
 
Næste møde er 4. feb 2021. Repræsentantskabsmøde er foreløbigt (ikke bekræftet) sat til 
24. marts 2021. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt incl.  ekstra punkter 
 

2. Meddelelser fra formanden 
 
Corona-opdatering fra Aarhus kommune: https://www.aarhus.dk/corona/. Er videresendt 
på mail. 

 
Utryghed og ballade. Fællesrådet er blevet orienteret om uro på idrætsgangen ved hallen og 
på udendørsarealerne forårsaget af en gruppe unge på 30-40 stykker. Ofte fredag aften. 
Næshøjskolen og politiet er orienteret. 
 
Røde Kors:  Opfølgning på mødet med Røde Kors holdt tidligere i efteråret. 
Foredragsrække: Røde Kors har tilknyttet en lang række af foredragsholdere. De kan fortælle 
om Røde Kors’ internationale og nationale arbejde, og vi kan sammen finde de emner, der vil 
passe bedst til Harlev. 
 
Eksempler på indhold i en Røde Kors foredragsrække i Harlev 

- Røde Kors i Hviderusland 

- Historien om De Hvide busser – hvordan danske 

KZ fanger kom hjem 

- Krigens regler og Røde Kors’ rolle i krige og 

konflikter 

- Flygtninge i Etiopien – de glemte konflikter 

Alle foredrag er gratis.  Kontaktperson til planlægning af disse foredrag er formand for RKA 

Event Birger Hansen. Birger kan træffes på aarhus.it@rodekors.dk   

Merethe og Marie kigger på sagen. 

   
Et grønnere Aarhus med mere blåt 
Fællesrådene er blevet inddraget i processen. Mulighed for at kommenter på planen. Møde 
2. i aften kl. 20-21. Kobling mellem det grønne og det blå i kommunen, grønne og blå kiler. 
Fastlæggelse af vandets naturlige forløb af hensyn til fremtidige bebyggelser. Fokus på 
sammenhæng på tværs af kommunen, områder til friluftsliv. Harlev og omegn ligger midt i 
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det grønne og det blå. Måske kan vi koble det til vores ønsker om sammenhængende 
stisystemer og bruge planen som løftestang for vores interesser. Høringsperiode senere i 
2021. 

 
 

3. Punkter til drøftelse:  
 
Fællesrådet blev stiftet den 20. marts 1991 – vi har derfor 30 års jubilæum den 20. marts 
2021. Hvordan skal vi markere dette? 
 
Uddybende artikel i Paraplyen. Temanummer i marts-udgaven + reklame for et arrangement 
til sommer. PR-stunt for Fællesrådet, markering/synlighed. Evt. søge kommunen om penge 
til arrangement. Hvordan har andre Fællesråd gjort? 
Ejgil, Marie og Merethe løber med bolden. 
 
 

3.1 Visionsmøde:  
 
Opsamling på visionsmødet afholdt den 30-10-2020. 
 
Visionsplan for B&U v. Jacob - afventer 
Visionsplan for Natur og miljø v. Poul - afventer 
 
Visionsplan for Kommunikation v. Marie 
Kommunikationsudvalgets vision for arbejdet i 2021 er at styrke og finjustere alle 
fællesrådets kommunikationsplatforme, så vi kan nå ud til så mange borgere i Harlev og 
omegn som muligt, samt at udforme en drejebog for arbejdet i udvalget. 
 
Visionsplan for Trafik, veje og byplanlægning v. Carsten 
Bevarelse af Harlev som fritliggende ”forstad” 
Trafikale løsninger, herunder letbanen 
Støjdæmpning af Silkeborgmotorvejen og Stillingvejen 
Evt. udvikling af boligområde på østsiden af Stillingvejen 
Grønne løsninger, sammenhængende stisystemer, styrkelse af biodiversitet indtænkt i 
byggeri og infrastruktur 
 

 
4. Børn og Unge – intet nyt 
 
5. Trafik, veje og byplanlægning 

 
Ny prioritering af listen med bygge/anlægsønsker. CDH kommer med udkast inden 
Fællesmødet 4. feb med intern afklaring i TVB-udvalget først. Skal sendes til Aahus 
Kommune inden forårsrunden i årshjulet. 

 
Møde den 15-11-2020 og rundvisning på udstykningen Kirstinelund v. Jens Ove Sørensen. 
Fremlæggelse af planerne og kort drøftelse, herunder fremvisning af udkørsel og cykelsti ved 
Tåstrupvej, grænser for udstykning mod regnvandsbassin og ønsker om 5 m. udvidelse af 
udstykningen mod nord. Fællesrådet afventer den officielle høringsperiode. Mulighed for at 
spille ind med vores grønne ønsker. Måske inspiration fra Gjellerup 
Skov/regnvandsbassin/rekreativ anvendelse. 



 
6. Natur og miljø – intet nyt 

 
7. Kommunikationsudvalg 

Første Paraply på gaden fra Marie’s hånd. Er ved at redigere hjemmesiden i eget tempo. 
Økonomi. Udbetalinger til redigering stopper fremover. 

 
8. Dagsordenspunkter til næste gang 

 
Vi skal være bedre til at byde ind med punkter til dagsordenen. Hvis ikke det enkelte udvalg 
byder ind på forhånd har udvalget ikke punkter med på dagsordenen = mere effektive 
møder (blev vi enige om det?) 
 
Har vi behov for en afklaring af medlemmer/suppleanter, rettigheder og pligter? Hvem er på 
valg til repræsentantskabsmødet til marts 2021 og hvem er ikke? 
 


