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◆ Skolebestyrelsen
v/Næshøjskolen

◆ Vuggestuen Grønhøjvej
◆ Harlev Bibliotek
◆ Legestuen “Næssie”
◆ Fritidshjemmet Himmelblå
◆ Den Integrerede Institution

Regnbuen
◆ Framlev Menighedsråd
◆ Harlev Menighedsråd
◆ Harlev - Framlev

Grundejerforening
◆ Venstre Vælgerforening
◆ Grundejerforeningen

Harlev Vest
◆ Tåstrup Borgerforening
◆ Lokalcenter Næshøj

Brugerrådet
◆ Grundejerforeningen

Araliavej
◆ Lillering Forsamlingshus
◆ Andelsboligforeningen

Næshøj
◆ Andelsboligforeningen

Bøgeparken
◆ Konservativ Vælgerforening
◆ Harlev Idræts Klub
◆ Salon Saksen
◆ Harlev Frimærke Klub
◆ Socialdemokratiet
◆ Harlev Jagtforening
◆ Ungdomsskolen Næshøj
◆ Dagplejen Harlev
◆ Plantehaven & Edo Koi
◆ Rødlundparken
◆ Børnehaven Næshøj
◆ Framlev Forsamlingshus
◆ Niwi Trykcenter
◆ NORDEA
◆ Super Best
◆ CONSENT
◆ KFUM Spejderne
◆ Den Integrerede Institution

Kompasset
◆ Harlev Advokatkontor
◆ DK Advokaterne Harlev
◆ Østjysk Rideforening
◆ Harlev Dyreklinik
◆ Beboerforeningen De Nære

Naboer-8462
◆ Harlev-Framlev Lokalhistorisk

Arkiv

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
Lay-Out: Sok Company

Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1800 eks.

HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR ?

◆ AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd.
Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men

husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER !

◆ KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper
gerne med dette, send os jeres mødekalender.

SKRIV TIL PARAPLYEN !

◆ PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer.
Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format.

◆ NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkomme
17. September 2005 - deadline: 15. August.

◆ MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

BOLIG
Poul Hytting (formand)
Alf Højsgaard

BØRNE OG UNGE
Henning Jeppesen (formand)
Else Rasmussen
Arne Nielsen

INFO OG BLAD
Ejgil Rahbek (formand)
Dorte Vind
Lisbeth Johnsen
Claus Gregersen

TRAFIK 
Niels Elvstrøm (formand)
Svend Erik Andersen 
Alf Højsgaard
Poul Hytting

NATUR OG MILJØ
Jens Aage Weigelt (formand)
Arne Nielsen

FORRETNINGSUDVALGS MØDER
2005: 12. maj - 9. juni - 11. august 

8. september - 13. oktober 
10. november - 15. december

2006:  12. januar - 9. februar 

Reræsentantskabsmøde: 16. marts

Harlev Fællesråd:

HARLEV FÆLLESRÅD
Næshøjvej 41 ◆ 8462 Harlev J

www.harlevfr.dk
www.harlevfællesråd.dk

E-mail til fællesrådet

Post@harlevfr.dk

FORRETNINGSUDVALGET
Svend Erik Andersen - formand tlf 86941835

Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf 86941766
Orla Kristensen - kasserer   

Jens Aage Weigelt 
Henning Jeppesen
Else Rasmussen
Niels Elvstrøm
Poul Hytting 
Arne Nielsen
Alf Højsgaard

Af  Ejgil Rahbek  

Repræsentantskabsmøde 
den 17. marts

I marts måned afholdt Harlev Fællesråd sit
årlige repræsentantskabsmøde. Mødet var
velbesøgt, og ca. en fjerdedel af medlem-
merne var repræsenteret. Som dirigent blev
valgt Arne Nielsen. 

Nedenfor følger i forkortet form forretnings-
udvalgets årsberetning.  

Formandens beretning

Aktivitetshus/medborgerhus:

Den meget langsomme behandling, som
denne sag er underlagt skyldes, at konstruk-
tion og samarbejdsrelationerne for både
kommune, menighedsråd og provsti er nye
og uprøvede. Det er første gang i Århus
kommune, at der etableres et samarbejde
mellem skoleforvaltning og menighedsråd og
provsti med henblik på at få etableret et 
aktivitetshus/medborgerhus, som skal rumme
lokaler til konfirmandstue, kontorlokaler til
ansatte ved kirken, kombibibliotek og møde-
lokaler og stor sal til foredrag og koncerter.

Nærgenbrugsstation:

Beslutning om en genbrugsstation ved
Sintrupvej, som vil blive den genbrugsstation,
som placeres nærmest ved Harlev Framlev
området, har været længe undervejs.
Placeringen mødte modstand hos Brabrand 

Erhvervspark, som fandt, at en genbrugs-
station ville skæmme erhvervsområdet. 

Byrådet fastholdt alligevel placeringen, og
forslaget er nu endeligt vedtaget. Pladsen vil
blive åbnet i 2006. Sintrupvej vil blive for-
længet og Anelystvej vil blive rettet ud i
samme forbindelse.     

Møder og seminarer:

Forretningsudvalget har også i år deltaget i
møder med Vejkontoret, ved Natur-
forvaltningen og i det årlige
Fællesrådsseminar. Referater fra disse
møder er gengivet i Paraplyen og er lagt på
vores hjemmeside, og ellers kan de rekvire-
res hos formand eller sekretær.

Høringssvar:

Af de sager, hvor til vi har afgivet hørings-
svar, er blandt andet en mobilmast ved
Varmeværket, dobbelthus på Grønhøjvej og
byggeri af 2 dobbelthuse på Gammel
Stillingvej 444 A.

Vi har også været involveret i en forhånds-
ansøgning om omdannelse af den gamle
skole i Lillering til lejligheder. Forslaget
mødte stor modstand blandt beboerne i
Lillering, og Fællesrådet støttede beboerne. 

Linieomlægninger:

Århus Sporveje ønskede at omlægge en
række linier heriblandt linie 55, så den kører
igennem busgadeforløbet i stedet for ad 
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Fællesrådet
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Thorvaldsensgade. Fra Vester Alle – Park 
Alle vil den fortsætte over Vesterbro Torv –
Nørre Alle og Klosterport.
Fællesrådet opfatter omlægningen som en
forbedring af ruteføringen i midtbyen af linie
55. Ruten kommer tættere på de mange og
store indkøbsmuligheder i midtbyen. Denne
omlægning trådte i kraft den 25. marts 2005.

Hjemmeside:

Efter at vi nu i lang tid har haft en hjemme-
side, som ikke har været opdateret, har vi nu
selv oprettet en hjemmeside, som vi selv kan
holde opdateret. Det giver muligheder for at
have en aktuel og ajourført hjemmeside.
Web master er Ejgil Rahbek, som sørger for
at siden holdes opdateret med alle referater
og lignende, således at alle medlemmer kan
holde sig orienteret i Fællesrådets aktiviteter. 

Vi opfordrer derfor alle, som har mulighed for
det, til at besøge siden og at tilmelde sig
vores elektroniske postliste.

Opgaver i 2005:

Den helt store udfordring i 2005 bliver natur-
ligvis etablering af et medborgerhus/aktivi-
tetshus. Hvad det kommende år derudover
vil bringe ved vi ikke endnu og kan ikke på
nuværende tidspunkt forudse, hvilke sager,
der er på vej, men vi har jo en række sager,
som vi løbende arbejder med, det er hoved-
sageligt noget om trafik, natur og stier samt
vedligehold af fortove og kørebaner og det er
også noget om belysning, det er sager som
vi har arbejdet med længe, og det kræver en
vis tålmodighed, men vi tror på, at mange af
dem nok skal blive løst.

Trafik Udvalg (Svend Erik Andersen)

Møder har været afholdt med Amt og politi 

om Stillingvej. Aftalen blev at amtet skulle 
foretage nogle nye målinger, og vi derefter
skulle mødes igen.
Endvidere har udvalget arbejdet med juste-
ringer og opfølgning på eksisterende anlæg
og sager bl.a. ændret cykelafmærkning på
Gl. Stillingvej ud for Lærkesvinget, det er tra-
fiktælling på Grønhøjvej som skal vise om
der er blevet en øget trafikmængde, efter at
trafikdæmpningen på Gl. Stillingvej er gjort
færdig.
I den blinde ende af Acervej har der været
det problem, at mange biler kørte fra vende-
pladsen via cykelstien ud på Lilleringvej, det
er der også sat en stopper for.

På det årlige møde med vejkontoret blev vi
bekendt med, at der er afsat en pulje på ca. 4
mio., og at man i indeværende år foreslår, at
puljen anvendes til forskønnelse af udvalgte,
tidligere Amtsveje, i vores område har vi kun
Gl. Stillingvej, og til den sydlige ende af den,
vil vi forsøge at få del i den afsatte pulje.
Cykelsti til Hørslev ad Gammel Mosevej,
Lilleringvej med cykelsti og belysning, lastbil-
parkering og sikker skolevej er sager som vi
fortsat vil arbejde med.

Motorvejen: 

M.h.t. beplantning og støjskærme har vi bedt
vejdirektoratet om en tidsplan for ovennævn-
te arbejder. 

Børn og Unge Udvalg (Henning Jeppesen)

Skolepatruljer:

Vi har opfordret skolen til at oprette skole-
patruljer, idet vi finder, at trafikforholdene
omkring skolen er problematiske, og de er i
hvert tilfælde ikke blevet bedre efter, at Fakta
er kommet. Vi har tilbudt opbakning vedr.
ansøgning og dialog med politi og andre
myndigheder.

Skolen har svaret tilbage, at politiet ikke kan
gå ind for, at der oprettes skolepatruljer, idet
der er for mange adgangsveje til Næshøj-
skolen.  
Foreløbig afventes resultatet af kommunens
skolevejsundersøgelse, og det ser ud til, at
skolen har fået flere forældre til at parkere
ved hallen, når de læsser børn af, desværre
så er flere forældre begyndt at læsse børne-
ne af på Faktas parkeringsplads, og så skal
Næshøjvej jo passeres alligevel.
Efterfølgende vil vi sikkert foreslå en bedre
belysning.

Samarbejde mellem institutioner:

Imellem institutionerne i området pågår der
et samarbejde omkring at opfange signaler
for problemer, der er eller kan blive proble-
matiske for børn. 
Skoleinspektøren er formand for dette sam-
arbejde, og Fællesrådet har deltaget i et
informationsmøde således, at vi ved hvad
der rører sig.
Til mødet var også inviteret idrætsforeninger
og andre ungdomsorganisationer, således, at
de også kan melde tilbage, hvis der er mis-
tanke om et eller andet. Men det er et
følsomt område, og tavshedspligten tæller
højt her. Men vi ved, at der er fokus på børns
vilkår, og hvor vi skal henvende os.

Ny idrætsfritidsklub:

I samarbejde med DGI og institutionsområ-
det er HIK i forsøgsstadiet om at oprette en
Idrætsfritidsklub for børn fra 4. klasse. Der er
en repræsentant til møde netop i aften om
dette. Når HIK er blevet udvalgt skyldes det
de gode faciliteter, som klubben råder over
med klubhuse o.l.

Ny træningshal:

HIK har også igangsat et projekt, der gerne 

skulle udmønte sig i en ekstra hal, beregnet
til træning. Klubben har fået lavet et skitse-
forslag af Zebra arkitekterne.

Forslaget vil blive fremvist på generalforsam-
lingen d. 31 marts.  Basketklubben er invite-
ret til at deltage i dette projekt og har meldt
ud, at de gerne vil være med. Fællesrådet
bakker naturligvis op om arbejdet.

Boligudvalg (Poul Hytting)

Intet at berette

Natur og Miljø Udvalg (Jens Aage Weigelt)

Møde med Naturforvaltningen:

Naturforvaltningen har ikke planer om større
projekter i Harlev Framlev området. Hvis der
kommer lokale ønsker, forslag og ideer til
grønne tiltag, arbejder Naturforvaltningen på
at få lokale kræfter til at medvirke ved kon-
krete, overskuelige projekter. Man opfordrer
til at melde sig og søger kontakt med ”ild-
sjæle”, som ønsker at gå ind i et sådant
arbejde. Fællesrådet overvejer at arrangere
et borgermøde om dette emne for at sprede
budskabet fra Naturforvaltningen.

Beplantning på Rødlundvej:

Græsrabatterne langs med Rødlundvej er
meget opkørte og ujævne, og græsset er
mange steder slidt væk. Årsagen er, at biler
kører ind på græsrabatten for at parkere. 
For at undgå det, har vi tidligere foreslået at
tilplante græsrabatterne med en lav beplant-
ning, som vil forhindre parkering. Vejkontoret
har imidlertid foreslået en løsning med et
såkaldt ”fodhegn”, som er et lav hegn af
træpæle på ca. 20 til 30 cm. De sættes ned
rækkevis i en vis afstand fra vejen. Pælene
vil effektivt forhindre kørsel på græsrabatten.

PARAPLYEN NR. 31 - Juni 2005  
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ge reklametryksag. Det er bag på den, 
aktivitetskalenderen er trykt. Nogle ændrin-
ger ved postvæsenet har medført, at den
ikke kan omdeles den samme dag som hidtil.
Det har medført, at SuperBrugsen vil 
koncentrere sin indsats om Galten Folkeblad
om onsdagen i stedet for. 

Men SuperBrugsen har lovet at undersøge
en anden løsning, så vi fortsat kan få 
aktivitetskalenderen ud i trykt form. 
Det bliver formentlig i færre udsendelser,
men måske med en mere fremtrædende pla-
cering.  Det drøfter vi lige netop nu.     

Under alle omstændigheder har vi til hensigt
fortsat at indsamle aktiviteter og begiven-
heder i lokalområdet, og indskrive dem i den
form vi hidtil har anvendt. Kalenderen vil fort-
sat blive udgivet på hjemmesiden.

Hjemmesiden:

M.h.t. hjemmesiden er det vores fornem-
melse, at den besøges flittigt.
Mange borgere refererer til hjemmesiden,
når de skriver til fællesrådet. Det er vores
hensigt, at fortsætte med at bruge den aktivt,
og vi vil udvide med nye oplysninger og helst
nogle flere billeder.

Paraply udvalget består fortsat af:

Dorte Vind, Mik Tuver, Claus Gregersen,
Lisbeth Johnsen og Ejgil Rahbek som for-
mand, og formanden takkede udvalget for et
godt og inspirerende samarbejde i det for-
løbne år.

Fremlæggelse af sidste års regnskab til
godkendelse (Orla Kristensen)

Regnskabet for 2004 blev fremlagt af kasse-
rer Orla Kristensen og godkendt.

Behandling af indkomne forslag

Forretningsudvalget foreslog, at slå dags-
orden punkterne 6 (budget) og 7 (fastsættel-
se af kontingent) sammen i et punkt. 

Efter at budget år og kontingent år er blevet
det samme, er det naturligt, at disse forhold
behandles sammen. I værste fald kunne man
risikere, at budgettet blev godkendt, medens
kontingentet blev forkastet. Forslaget blev
vedtaget.

Fremlæggelse af budget for indeværende
år til godkendelse (Orla Kristensen)

Budget for 2005 blev fremlagt og godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet for 2005 er 350,- kr.

Valg af forretningsudvalg og suppleanter

Til forretningsudvalget nyvalgtes Arne
Nielsen og Alf Højsgaard. Jens Aage Weigelt
genvalgtes. Niels Elvstrøm og Else
Rasmussen valgtes som suppleanter. 

Valg af revisor og suppleanter

Som revisor genvalgtes Per Lind Jensen og
Aase Christensen.  

Eventuelt

Intet

Forretningsudvalget takkede Arne Nielsen for
veludført dirigent hverv. 

Af Ejgil Rahbek

Den 3. april indsamlede borgere i Harlev
området penge til støtte for Kræftens
Bekæmpelse. På dagen blev der indsamlet
kr. 20.991, hvilket betegnes som meget 
tilfredsstillende, fortæller Inger Birkø.
Samtidig vil hun gerne rette en varm tak til
alle borgere og indsamlere, som bidrog til det
flotte resultat.

Denne gang deltog fire nye indsamlere, 
således vi nu er oppe på i alt 16 indsamlere i
Harlev området. Inger Birkø er glad for så
mange nye indsamlere, men må beklage, at
det ikke er muligt at nå ud til alle yderom-
råder med kun seksten indsamlere.

Byen er vokset meget de senere år, og det
stiller krav om flere personer som indsamle-
re. Hvis nogen skulle have lyst til at støtte
det gode formål som indsamler, kan Inger
Birkø kontaktes på telefon 8694 1712.

Uddeling af forårsløg:

Fællesrådet står for at organisere forslag til
modtagelse af forårsløg. Det foregår i maj 
måned, og tildelingen foretages ved lod-
trækning. Fællesrådet opfordrer grundejerfor-
eninger og andre, som har velegnede arealer
til plantning af løg, om at komme med for-
slag. 

Paraply Udvalg (Ejgil Rahbek)

Økonomi:

I forhold til de foranstaltninger, som vi ind-
førte sidste år på repræsentantskabet, har vi
overholdt de begrænsninger, som blev på-
lagt. 
De var, at hver udgave højest må være på
12 sider, det enkelte nummer må ikke over-
stige en udgift på 6000,- kr, samt at vi skulle
undersøge mulighederne for en billigere
papirkvalitet. Som det fremgår af regnskabet
holder vi os nogenlunde indenfor disse be-
grænsninger, samtidig med at vi har under-
søgt om vi kunne anvende billigere papirkva-
litet. Det har ikke været muligt.

M.h.t. uddelingen af Paraplyen er denne
opgave nu lagt i faste rammer. Også for
2005 har vi indgået aftale med
Seniorgruppen om uddeling i byområdet.
I landområderne bringer medlemmer af for-

retningsudvalget fortsat Paraplyen ud. 
Det er forløbet meget fint, og det er forholds-
vis sjældent, at der er folk, der ringer, for at
sige, at de ikke har modtaget den.

Aktivitetskalenderen:

M.h.t. til aktivitetskalenderen, som
Fællesrådet og Paraply udvalget også har
ansvaret for, er der sket det nye, at
SuperBrugsen, som er hovedsponsor, har
ændret strategi for uddeling af den månedli
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Husk at Fællesrådets
mødereferater er 

fremlagt på
Harlev Bibliotek

Eller se på
www.harlevfr.dk
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Af Dorthe Vind

Sommerbogen.
Vi skal have “Sommerbogen” på Harlev
Bibliotek igen i år. Det er tredje gang, og vi
håber, at mange børn vil have lyst til at delt-
age. “Sommerbogen” er for alle børn fra 8 til
14 år. Man skal læse 5 bøger og skrive en
lille anmeldelse af mindst én af dem og af-
levere anmeldelsen på biblioteket.
Anmeldelsen bliver lagt på bibliotekets
hjemmeside på adressen
www.aakb.dk/harlev. Vi fik mange fine
anmeldelser sidste år, og dem vil man
kunne se på hjemmesiden som inspiration,
når man skal skrive sin egen anmeldelse.
“Sommerbogen” afvikles i sommerferien fra
den 18. juni  til den 9. august. Bøgerne skal
være læst og anmeldelsen afleveret senest
mandag den 15. august.
For at deltage skal du have en folder på
Harlev Bibliotek. I folderen er der plads til at
skrive bøgernes forfatter og titel. Husk at få
et stempel i folderen, inden du afleverer
bøgerne.
Og sidst, men ikke mindst vigtigt! Der er en
bogpræmie til alle børn, der læser 5 bøger
og skriver en anmeldelse.

Sommerlukning.
I juli måned holder Harlev Bibliotek lukket i
fire uger fra mandag den 4. juli til og med
søndag den 31. juli. Derfor kan de bøger,
man låner i juni måned, beholdes i op til to
måneder. Man behøver altså ikke være
uden læsestof i sommermånederne, men
skal bare huske at låne rigeligt, inden vi luk-
ker. Vær opmærksom på, at materialer, som
fornyes via vores hjemmeside, kan få afle-
veringsdato i vores lukkeperiode. Det kan
altså være nødvendigt at forny igen, evt.
ved at kontakte ét af de åbne biblioteker.

God læselyst og god sommer til alle!

Af Ejgil Rahbek

Paraplyen har været på besøg på
Lokalcenter Næshøj for at beskrive det liv og
alle de aktiviteter, der rører sig omkring
Caféen.

Paraplyens udsendte bliver modtaget med
kaffe og brød af caféudvalget, som består af
Gretha Munk, Elisa Nielsen og Verner Grave
samt serviceleder Annette Larsen. De har i
fællesskab det daglige ansvar for at få
Caféen til at fungere og bespise de mange
beboere og øvrige ”kunder”.
På sådan en mandag formiddag summer det
af liv og mange mennesker, og man kan
mærke den travle aktivitet, som er nødvendig,
når formiddagskaffen netop er overstået, bor-
dene ryddet, og næste måltid planlægges.
Det er varm middagsmad, som serveres fra
kl. 11:30 og slutter kl. 12:30. 

Hver dag skal der laves varm mad til 45 – 50
beboere. Menuerne skal være traditionel
dansk mad, som f.eks. medister med spinat,
supper, tarteletter med fyld, dansk bøf med
løg. Beboerne på centret er ikke kræsne,
men foretrækker den daglige, danske mad.
Året rundt skal der laves mad og spisetiderne
overholdes, også i weekender. Der skal
mange hænder til at lave mad, servere og
vaske op, samtidig med at snakken med cen-
trets beboere skal holdes i gang. 

Uden en uvurderlig indsats fra frivillige hjæl-
pere kunne Caféen ikke fungere. For øjeblik-
ket er der 28 frivillige og 3 servicemedarbej-
dere og den daglige leder af køkkenet er
Lone Brøndum Christensen. Den faste stab
er normeret til 1,5 stilling, men der er arbejde
nok til 2,5 stilling, udtaler udvalget. Det opti-

male antal er 35 frivillige, så lige for øjeblik-
ket er man underbemandet, og der må løbes
stærkt. ”Men der skal være tid til at snakke
med beboerne” siger alle samstemmende.
Maden diskuteres livligt, både før middagen
og ikke mindst efter middagen.

Et job som frivillig hjælper i Caféen er ikke
kun et job, der skal overstås i en fart.
Opgaverne udføres på beboernes præmisser
og det sociale samvær sættes højest, både
overfor beboerne og blandt de frivillige hjæl-
pere. Netop det sociale samvær med beboer-
ne og med andre frivillige samt det at gøre
noget for andre, giver indhold. ”Vi får ligeså
meget tilbage, som vi giver”, siger medlem-
mer af udvalget, og det siger en hel del om
motiverne til indsatsen som frivillig. ”Det er
gratis medicin, vi får vort snakkebehov og
kontaktbehov dækket” er andre motiverende
faktorer. 

”Arbejdet som frivillig er en god måde at lære
andre mennesker i Harlev området at kende”,
siger et medlem at udvalget, som for få år
siden flyttede hertil fra Sjælland og som nu
har fået et nyt netværk og nye bekendtska-
ber.
Der er altså mange årsager til, at jobbet er
meningsfyldt og spændende. Udover bespis-
ning foregår der mange andre ting i Caféen.
Det månedlige bankospil søndag kl. 14:00. 

Gudstjenester, foredrag, møder og modeop-
visninger er andre aktiviteter, som de frivillige
er involveret i. En særlig opmærksomhed får
beboerne, når de har fødselsdag. Så
bestemmer fødselaren menuen og nummer
1 er kylling, medens flæskesteg kommer ind
på 2. pladsen.

”Madlavning for finere mænd” er også en del
af netværket. I dag er der 5 madlavningshold
for mænd og 1 hold for damer, og de er
meget populære. Som en ekstra gulerod for
caféhjælpere afholdes hvert år en udflugt, 
som har stor tilslutning. Turene går til
Givskud, til Mols og andre steder, som kan
nås på 1 dag.

Driften af en café må naturligvis planlægges
og organiseres. Et vigtigt redskab hertil er en
vagtplan. Alle hjælpere indgår i en meget
fleksibel vagtplan. Man kan selv bestemme
hvor ofte og på hvilke tidspunkter, man
ønsker at arbejde. Køkkentjansen kan f.eks.
være 1 dag ugentlig med madlavning og
opvask. Kassearbejdet kan være 1 gang
ugentlig eller 1 gang hver fjortende dag. Det
bestemmer man selv. Man vurderer selv,
hvor meget tid, man vil ofre og indtegner
sine timer i vagtplanen.
Samtidig er planen konstrueret, så enhver
kan erstattes ved afbud. Der kunne jo
komme vigtige besøg derhjemme eller en 

“Sommerbogen” 2005 
på Harlev Bibliotek Optimist Caféen
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hjælper kunne få andet forfald. Så er det
godt at kunne ringe afbud uden dårlig sam-
vittighed. En opringning om assistance med
kort varsel er en sjældenhed, men det sker. I
weekender er der lavet en turnusordning, så
arbejdet fordeles jævnt over årets weeken-
der.

Udvalget og alle servicemedarbejdere ser
positivt på fremtiden. Planerne om ombyg-
ning af Caféen er vidt fremskredne. 
Det er blandt andet tanken, at den skal have
en anden placering, således at den gennem-
gående trafik adskilles fra caféfunktionerne
og indretningen tilsvarende ændres. 

Udvalget ønsker også i fremtiden at bevare
målsætningen om at lave frisklavet mad hver
dag. Aldrig frostmad, som andre steder. 
Og det er en god målsætning at have. 
Alt i alt er udvalget og lederen rigtig godt til-
fredse med situationen. 

Det eneste, de kunne ønske, var at komme
op på en større bemanding med frivillige
hjælpere, altså op på 35. Så skulle nogle
være interesserede, kan de kontakte udval-
get, servicelederen eller lederen af køkke-
net.  

Af Bogudvalget

Harlev-Framlev Informationsbog 2005/06

Det er med beklagelse, at vi må konstatere
manglende/forkerte * i den nyeste udgave af
Informationsbogen.
Vi kan imidlertid oplyse, at Informations-
bogen nu ligger på foreningens hjemmeside
www.hfg.dk og løbende vil blive rettet til.

På giroindbetalingskortet, som fulgte med
Informationsbogen, er der ikke fortrykt
kontingentbeløbet, som igen i år er kr. 160,-.
Beløbet står i øvrigt oplyst på side 4 i
Informationsbogen.
På hjemmesiden kan man i øvrigt også
”hente” et girokort påtrykt kr. 160,-.

Husk det er vigtigt at udfylde med navn og
adresse ved indbetaling.

Man har nu også mulighed for at tilmelde sig
grundejerforeningens online nyhedsmail.
Alle, som har rettet henvendelse til grunde-
jerforeningen via mail, vil få tilsendt et link.

Bestyrelsen modtager gerne både ris eller
ros via hjemmesiden, men allerhelst ved at
møde op på generalforsamlingen, så vi kan
få en god dialog samt nye idéer og tiltag.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Harlev-Framlev Grundejerforening

Nogle få var nærmest uforskammede og
truede med at tage sagen op og/eller melde
sig ud af foreningen. Dette var bestyrelsen
helt uforstående overfor. Vi var hele tiden i
kontakt med vort snerydningshold, der gjorde
hvad de kunne, og det på trods af et uheld
med en sneplov, der gik i stykker. 

Der blev ryddet det meste af natten og hele
søndag, og vi er af den formening, at alle
kunne komme på arbejde mandag morgen.
På sin vis glædede vi os over at medlem-
merne kontaktede os, men det ville glæde os
endnu mere, hvis de samme ville møde op på
den årlige generalforsamling. 
Der kunne vi i fællesskab drøfte de problemer,
vi måtte have, f.eks. snerydning. Vi er ca. 700
medlemmer. Der mødte 16 inkl. bestyrelsen.
Det er for dårligt, kære medlem-mer!

Det får bestyrelsen til at stille spørgsmålet:
Skal vi have en grundejerforening? 
Er det nogen nytte til? Kan vi ikke klare os
med de husstandsomdelte telefonbøger?
Skidt med containerne! Folk kan da bare selv
køre på genbrugsstationen. 
Skt. Hans- og juletræsfest! - lad dem ’sejle
deres egen sø’. Hvorfor skal vi da ulejlige os
med det. Lad der være huller i vejene, og lad 
fortovsfliserne ’hoppe og danse’ som de vil.
Det kan andre tage sig af. Det kan alt sam-
men ikke betale sig, og vi får jo alligevel ingen
respons på vort arbejde.

Af Erik Andresen

Kære medlemmer!

Så er den nye Informationsbog klar igen,
med alle de rettelser og korrigeringer vi har
fundet frem til, og som vi har modtaget.
Når den først omdeles nu skyldes det, at vi
ved sidste generalforsamling fik ændret 
regnskabsåret så det følger kalenderåret. 

Derved blev den nylig afholdte generalfor-
samling udskudt, og vi fandt det rigtigst at
få den nyvalgte bestyrelse korrekt placeret i
bogen. Vi håber alle, medlemmer eller ej,
bliver glade for at modtage en nyopdateret
udgave.

Det har igen været et godt år for foreningen
med god medlemstilgang og dermed føl-
gende også god økonomi, som vi i
bestyrelsen ser tilbage på med tilfredshed.
Det er vor opfattelse, at containerordningen
har fungeret tilfredsstillende.

Snerydningen troede vi, at kunne slippe for,
men vejrguderne ville det anderledes, og vi
måtte i gang med ”skovlen” lørdag aften, 
lige op til vinterferien.
Når sneen kommer så pludselig og i så
store mængder, kan det ikke undgås at der
opstår problemer, og bestyrelsen måtte da
også lægge øre til mange opkald. 
De fleste var venlige forespørgsler med 
forståelse for, at alle jo ikke kunne få ryddet 
samtidig, og at det gjaldt om at have lidt 
tålmodighed.

Harlev - Framlev 
Grundejerforening

Til Harlev – Framlev Grundejerforenings medlemmer.Til alle medlemmer.....

Harlev - Framlev 
Grundejerforening

VIL DU VIDE
MERE?

Husk at Fællesrådets
mødereferater er 

fremlagt på
Harlev Bibliotek

Eller se på
www.harlevfr.dk
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Vi har haft henvendelser om ændringer, men
de er ikke nemme at efterkomme. Dels fordi
der bør foretages en retfærdig fordeling, dels
fordi containerfirmaet også skal opstille andre 
steder.
Det er vort håb, at alle bliver tilgodeset. 

Husk: Sav dine grene i mindre stykker, stabel
dem ordentlig, så der også er plads til
naboens. 
Containerne er til haveaffald. Har du kæmpe-
store træer, der kan fylde en hel eller halv
container, må vi bede dig selv anskaffe en
sådan.

Alle ønskes et rigtig godt forår og en god
sommer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Denne bestyrelse sidder ikke evigt, og det
er på tide at andre melder sig, såfremt man
ønsker Harlev- Framlev Grundejerforenings
fortsatte beståen. Bestyrelsen kan sagtens
tåle små sure opstød, men ligegyldighed er
en helt anden  ting!

Bestyrelsen henleder opmærksomheden
på, at du fortsat kan låne stiger, brønd-
renser, rensebånd, pælebor og højtryks-
renser. Hvor du kan henvende dig om lån,
står i den gule Informationsbog.
Bestyrelsen har fremdeles kontakt til kom-
munen vedr. lokalområdets fortove og veje,
og vi bliver ved dermed, indtil tingene er
bragt i orden.

Vi glæder os over, at stort set alle grund-
ejere har god styr på reglerne om hække og
beplantning ud til offentlig område. 
De få mangler, der er tilbage, forsøger vi at
få rådet bod på. Alle er pligtige til at gøre sit
til, at Harlev ser pæn og indbydende ud.
I samme åndedrag vil vi ikke undlade at
gøre opmærksom på, at når der kommer
sne, er næsten alle flinke til at rydde sit
fortov, men husk - det er en pligt for alle! 
Vi henviser til lov nr. 714 af 11. september
1997. Denne pligt og lov gælder også for
private veje.

Vedr. opstilling af containere henvises til
Informationsbogens kalender. Der opstilles
på de sædvanlige steder og tidspunkter. 

Harlev - Framlev 
Grundejerforening

Til Harlev – Framlev Grundejerforenings medlemmer.

VIL DU VIDE
MERE?

Tilmeld dig nyhedsmailen på...

www.harlevframlevgrundejerforening.dk
www.hfg.dk .

Bestyrelsen.


