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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
◆ Sok Company
◆ KFUM Spejderne
◆ Den Integrerede Institution

Kompasset
◆ Harlev Advokatkontor
◆ Statsaut. ejendomsmægler

Kai Kjær Mortensen
◆ DK Advokaterne Harlev
◆ Østjysk Rideforening
◆ Harlev Dyreklinik
◆ Beboerforeningen De Nære

Naboer-8462

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

Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1500 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 medlemer.
Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format.

◆ NÆSTE NUMMER af Paraplyen forventes at udkomme omkring
 25 september   2004 - deadline: 23 august.

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

BOLIG
Poul Hytting

BØRNE OG UNGE
Henning Jeppesen
Else Rasmussen

INFO OG BLAD
Ejgil Rahbek
Dorte Vind
Mik Tuver
Lisbeth Johnsen
Claus Gregersen

TRAFIK 
Svend Erik Andersen
Niels Elvstrøm

NATUR OG MILJØ
Jens Aage Weigelt
Finn Greve

FORRETNINGSUDVALGS MØDER
27 maj  -  24 juni 

2 september 
4 november
16 december

Harlev Fællesråd:

HARLEV FÆLLESRÅD
Næshøjvej 41 ◆ 8462 Harlev J

www.harlevfællesråd.dk
E-mail til fællesrådet

Paraplyen@8462.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 
Finn Greve

Af  Ejgil Rahbek 

Fællesrådet afholdt repræsentantskabsmøde
den 25. marts 2004 på Næshøjskolen.
Nedenfor følger uforkortet referat af mødet. 

Valg af dirigent

Anton Nielsen blev valg til dirigent på opfor-
dring af forretningsudvalget. 

Forretningsudvalgets årsberetning

I forretningsudvalget har vi siden sidste
repræsentantskabsmøde haft en lang række
sager til høring og behandling. Der kan næv-
nes fartdæmpning Gl. Stillingvej,
Kombibibliotek, sti til Lillering skov, dagligva-
rebutik, navneændring Gl. Harlev,
Trafikdæmpning på Højbyvej og parkering på
Rødlundvej. Derudover har vi deltaget i en
række møder og seminarer med Kommunen
og de øvrige  Fællesråd.

Kombibibliotek: I starten af oktober 2003 fik
Fællesrådet en henvendelse fra skoleforvalt-
ningen, hvor vi blev bedt om at udtale os om
et Kombibibliotek i Harlev som led i en for-
søgsordning sammen med Sølystskolen i
Egå, for at få afprøvet 2 ledelsesformer. Vi
udtrykte en positiv holdning. Det er vor opfat-
telse at der kan opnås fordele og forbedrin-
ger ved en sådan ordning, og at det kan
sikre, at vi i mange år frem  har et bibliotek.
Det er meget vigtigt for lokalsamfundet, ikke
mindst i disse år hvor der skal spares mange
steder i Kommunen.

Indkøbscenter: Der har længe været barslet
med planer om  en ny dagligvarebutik i
Harlev og allerede ved sidste repræsentant-
skabsmøde berørte vi emnet. En placering
ved Statoil var ved at falde på plads, idet
Amtet havde givet grønt lys for det. Samtidig
med disse planer fik vi en henvendelse fra
Naturforvaltningen vedrørende den lille min-
delund på hjørnet af Næshøjvej og Gl.
Stillingvej, hvor Fællesrådet  blev bedt om en
udtalelse vedrørende flytning af mindeste-
nen, for at give plads til en dagligvarebutik.
Fællesrådet opfatter ikke mindeparken som
værende af stor værdi og at mindestenen
kunne flyttes til Byparken. Efterfølgende er
der nu en konkret plan for en Fakta butik på
arealet, og på 2 tilstødende parcelhusgrun-
de, som er opkøbt til formålet. Fællesrådet
har set planen for byggeriet og sendt et
høringssvar, hvor vi især peger på de trafika-
le forhold.

Navneændring Gl. Harlev: I Juni måned
blev vi bedt om at tage stilling til en nav-
neændring af Gl. Harlev til Harlev Kirkeby.
Anmodningen til denne navneændring kom
fra Vibeke Erbs, som anførte at landsbyen
tidligere skulle havde heddet Harlev Kirkeby,
og at andre lokaliteter i landet også har
Kirkeby i deres navne. Fællesrådets opfattel-
se var, at der kunne være mange gode grun-
de til at ændre navnet, men vi var også
enige om, at forretningsudvalget var for
snæver en kreds til en så vidtgående
ændring og opfordrede derfor vejkontoret til
at gå videre og foretage sig det fornødne.
Der har så efterfølgende været gennemført
en afstemning blandt borgerne i Gl. Harlev, 
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og det faldt ikke ud til fordel for en navneæn-
dring.

Kettinggård: I midten af november kom så
endelig den længe ventede lokalplan 602
Kettinggård og med en indsigelsesfrist til 14.
januar 2004. Så vi fik travlt med at forberede
og indkalde til borgermøde. Den 9. december
afholdt vi borgermøde i Gl. Harlev
Forsamlingshus. Ca. 100 borgere mødte
frem for at høre om lokalplanen som blev
fremlagt af Pia Vogelius fra Stadsarkitektens
byplanafdeling og af Hans Tausen fra
Vejkontoret. Efterfølgende var der en livlig og
lang debat som til tider var lidt hård i tonen,
og som mest kom til at dreje sig om
Højlundkvarteret. Fællesrådets høringssvar
afspejler dels de kommentarer og holdninger
der fremkom ved mødet og dels kontakterne
med beboerforeninger. Høringssvaret kan
læses i Paraplyen eller fås ved henvendelse
til forretningsudvalget.

Medborgerhus: Vi har i flere år haft et stort
ønske om et medborgerhus/aktivitetshus i
Harlev, men ikke rigtigt haft held med at råbe
politikkerne op. Nu tegner der sig måske en
mulighed, idet de to menighedsråd er gået
sammen i et forsøg på at få etableret et cen-
tralt beliggende menighedsrådshus. I øjeblik-
ket er der forhandlinger med Næshøjskolen
for at vurdere muligheden for noget fælles.
Så vidt vi har erfaret er man langt hen enige
om at bygge på Næshøjvej ud for indgangen
til svømmehallen, der hvor der i dag er
cykelskure. Fællesrådet håber, at vi på et
tidspunkt kan blive inddraget.

Århus Sporveje: I forbindelse med budget-
forliget 2004-2007, der blev vedtaget i byrå-
det, skal Århus Sporveje også spare, det vil
få indflydelse på linie 57, som med virkning
fra den 28. marts vil blive slået sammen med
linie 52 til Solbjerg. Det vil medføre at linie
57 ikke får holdeplads på rutebilstationen, 

men kører via Park Alle – Banegårdsplads til
Solbjerg. Denne ændring får ingen betydning
for os, da ruten til og fra Harlev er den
samme med samme stoppesteder som hidtil.

Nærgenbrugsstation: Fællesrådet har flere
gange haft fokus på genbrugsproblemet. Nu
er der for nylig truffet politisk beslutning om,
at der allerede i år skal etableres en kommu-
nal genbrugsstation ved Sintrupvej i
Brabrand næsten lige for enden af
Motorvejen. Fællesrådet hilser denne beslut-
ning meget velkommen, og tror at det løser
mange affaldsproblemer rundt omkring i
området.

Udvalgsberetninger

Trafikudvalg (Svend Erik Andersen)

Trafikdæmpning på Gl. Stillingvej er nu fær-
dig, og så mangler der bare ny belægning,
hvilket der er håb om i år.

I Gl. Harlev var der først usikkerhed om vige-
pligtsforholdene, og senere var der så
spørgsmål om fredning af beplantningen i
krydset Højbyvej-Harlev Kirkevej, disse pro-
blemer er også løst, og nu er omlægningen
af krydset afsluttet.

Motorvejen blev som bekendt åbnet i novem-
ber 2003, men færdiggørelsen af Framlev
Korsvej trækker ud, vi henvendte os i starten
af året til Vejdirektoratet for at høre, hvad
årsagen var og for at få en tidsplan for det
videre forløb. Færdiggørelsen vil ske i løbet
af foråret 2004, undskyldningen for forsinkel-
sen er blandt andet vinteren. Beplantningen
forventes først at ske til efteråret.

Fællesrådet fik henvendelse vedrørende par-
kering på Rødlundvejs græsrabatter samt
nogle papir og glascontainere, som også var
placeret i græsset. Parkeringen ophørte ret 

hurtigt efter henvendelsen, idet parkerings-
forholdene i det nye byggeri blev færdige,
men containeren står stadig som den hele
tiden har gjort, det til trods for at trafikudval-
get 2 gange har rykket for en ordning, så det
i det mindste ser ordentlig ud. Vi fortsætter
med at rykke.
På baggrund af den tragiske ulykke i krydset
Kettingvej-Stillingvej med 2 dødsfald, kontak-
tede vi Amtet og opfordrede til at få vurderet
sikkerheden i dette kryds og foreslog bl.a.
bedre skiltning og advisering. Amtet har i
deres svar til Fællesrådet lovet at igangsætte
en analyse af de sikkerhedsmæssige forhold
sammen med politiet, og senere vende tilba-
ge. Dette er ikke sket endnu.

Boligudvalg (Poul Hytting)

Brabrand Boligforening er i fuld gang med 5.
etape af Rødlundvej  byggeriet. Indflytning
påbegyndes den 1. juni. I øvrigt henvises til
en fyldig artikel i Paraplyen fra marts måned.

Børn og Unge Udvalg (Jacob Veiergang) 

Den nye daginstitution ved Rødlundvænget
er allerede fyldt op, så vi i området nu har
taget toppen af ventelisten til dagpasning

Skolevejen fra Framlev, Hørslev og Labing
har været meget diskuteret det seneste år.
Men efter at de nye vejforlægninger i tilslut-
ning til motorvejen er ved at blive taget i
brug, er det den almindelige opfattelse, at
skolevejen er blevet mere sikker.

Natur og Miljø (Jens Aage Weigelt)

Det årlige møde med Naturforvaltningen
viste, at der for øjeblikket ikke er planlagt nye
aktiviteter i området. Men forvaltningen
benyttede lejligheden til at opfordre til at man
afdækker de gamle kirkestier i området. Det
er naturligvis Naturforvaltningen, som skal 

udføre det tekniske arbejde, men man er
interesseret i medvirken fra områdets borge-
re. 

I løbet af året har udvalget arbejdet på at
etablere en alternativ adgang til Lillering
Skov. Det var hensigten, at skabe adgang i
forlængelse af stien, som forløber vest for
institutionen Kompasset, men det er ikke lyk-
kedes.

Paraply udvalg (Ejgil Rahbek)

I 2003 udkom Paraply nummer 25, og det
var således et lille jubilæum. 

Som bekendt uddeles Paraplyen med distri-
butionsfirmaet Alfo, som arbejder med distri-
bution af reklametryksager til alle husstande i
8462-området. Desværre må de ikke uddele
til husstande, hvor der på postkassen er
markeret et "nejtak" til reklamer". Det antal
husstande, som således ikke har fået
Paraplyen, har været stigende, og er nu så
stort, så vi har følt os nødsaget til at finde en
anden form. Da vi tidligere havde givet spej-
derne tilbuddet om at udbringe bladet, mente
vi at nu burde HIK’s forskellige afdelinger
have muligheden for at tjene nogle penge.
Men ingen af afdelingerne vurderede, at det
kunne betale sig, så nu har vi indgået aftale
med Senior gruppen i hvert fald for året
2004. Dette samarbejde ser vi frem til, både
på grund af den økonomiske ramme og også
den stabilitet og regelmæssighed, som vi
herved ser muligheden for.

Trykning, udbringning og forsendelse af
Paraplyen er langt den største udgift for
Fællesrådet. Udgiften har været stigende
både på grund af stigende priser på papir,
men også på grund af et stort antal sider.
Selvom vi har indgået et samarbejde med
Grundejerforeningen om betaling af det antal
sider, som de indrykker, har det ikke været 
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Dirigenten fik repræsentantskabets tilladelse
til en kort orientering om status på planerne
for et medborgerhus. Som medlem af menig-
hedsrådet er Anton Nielsen involveret i det
indledende og opklarende arbejde med at få
etableret et medborgerhus. 
Forslaget blev fremsat for 2 år siden på
Fællesrådets repræsentantskabsmøde, og er
en følge af provstiets planer om at bygge en
konfirmandstue i selve Harlev, i nærhed af
skole og andre institutioner. Samtidig er op-
stået planerne om at etablere et kombibiblio-
tek på Næshøjskolen. 
Kombinationen af provstiets planer og sko-
lens behov for biblioteker har resulteret i et
samarbejde, som nu snart skal vise sin
bæredygtighed. Så det bliver spændende at
følge, og det er hensigten, at Fællesrådet
skal involveres i forbindelse med det fortsatte
arbejde.

Fremlæggelse af sidste års regnskab til god-
kendelse (Orla Kristensen)

Regnskabet for 2003 blev fremlagt af Orla
Kristensen og godkendt. Orla redegjorde for
alle de økonomiske aspekter, især de for-
hold, som vedrører Paraplyen.

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

Fremlæggelse af budget for indeværende år
til godkendelse

Budget for 2004 blev fremlagt og gennem-
gået. Budgettet blev godkendt med den
ændring at tallene skal justeres med en stig-
ning i kontingentet på kr. 100. 

Det skal særligt bemærkes, at det fremlagte
budget er baseret på et medlemskontingent
på kr. 250. Et kontingent på kr. 350 vil give
en ekstra indtægt på kr. 4000 og dette vil 

reducere underskuddet til kr. 200, hvilket
repræsentantskabet fandt var acceptabelt.
Som ønsket af repræsentantskabet vil denne
ændring blive indarbejdet i det officielle
budget.    

Fastsættelse af kontingent

Efter indgående drøftelser af forretningsud-
valgets forslag om en stigning på kr. 50 til kr.
300 blev et forslag fra repræsentantskabet
om en stigning på kr. 100 vedtaget, og forret-
ningsudvalget blev bemyndiget til at indarbej-
de et kontingent på kr. 350 i budgettet. 

Valg af forretningsudvalg og suppleanter

Til forretningsudvalget nyvalgtes Henning
Jeppesen. Som suppleant indtræder Niels
Elvstrøm i stedet for Inge Chr. Petersen. 

Af  Ejgil Rahbek 

I Paraplyens serie af portrætter af virksomhe-
der eller firmaer med tilknytning til området
har vi denne gang valgt en virksomhed, som
netop er flyttet til området, nærmere bestemt
til Lillering.

Virksomheden er Niwi Trykcenter og virksom-
hedens indehaver er Ole Wind, som sammen
med Jonna har boet i Harlev siden 1972. 

Trykkerivirksomheden er indenfor de seneste
måneder flyttet fra Sintrupvej i Brabrand til
Lillering på adressen Storringvej 15, på gård

en, hvorfra der tidligere blev drevet landbrug.
I den længe af gården, som vender ud mod
Bøgebakken, er trykkerivirksomheden instal-
leret med alle maskiner og udstyr, som hører
et moderne trykkeri til. 

Virksomheden

Trykkeriet er et mindre trykkeri med 3 fuld-
tidsansatte, som skal kunne lidt af hvert.
Hver medarbejder må dække flere fagområ-
der, lige fra kliche til indbinding. Ole tager sig
af salgsarbejdet og træder til, hvor der i
øvrigt er behov. Udkørsel af de færdige pro-
dukter tager Ole sig også af, undtagen de 

Som ny suppleant valgtes Else Rasmussen.

Valg af revisor og suppleant

Som revisor nyvalgtes Karsten Sohne
Jensen. Som revisor suppleant nyvalgtes
Dorte Vind.

Eventuelt

Forretningsudvalget takkede Anton Nielsen
for hvervet som dirigent. 

Forretningsudvalget vil samtidig benytte lej-
ligheden til at takke Jacob Veiergang og Inge
Chr. Petersen for deres meget engagerede
indsats i Fællesrådet. 

nok til at udligne prisstigningerne. 

For at holde styr på udgifterne har vi derfor
indført følgende foranstaltninger:

* antal sider må højst være 12
* undersøgelse af en anden og billigere
papirkvalitet
* det enkelte nummer må ikke overstige kr.
6000,-

Paraply udvalget består af

* Dorte Vind
* Mik Tuver
* Claus Gregersen
* Lisbeth Johnsen
* Ejgil Rahbek (formand)

og Fællesrådet vil herved takke for en god
og engageret indsats, også for året 2003.

Bemærkninger til udvalgsberetningerne

Der blev udtrykt tilfredshed med, at Gl.
Stillingvej nu er blevet hastighedsdæmpet,
men det blev bemærket, at de opstillede
genstande er meget mørke og kan være
vanskelige at se i mørke.

Det blev bemærket, at de nye afgangstider
for linie 52 (før 57) udenfor myldretiderne er
sammenfaldende med linie 55. Det ville være
bedre, såfremt de kørte med en halv times
interval i stedet.

Det blev bemærket, at lokalplanen for
Kettinggård er under ændringer, som er så
omfattende, at der skal en ny høringsrunde
til. Samtidig blev det bemærket, at der nu
foregår et opklarende arbejde omkring områ-
dets status som EU habitatområde, hvilket
også er med til at forlænge ændringsperio-
den.
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store leverancer på paller. 
Tidligere havde trykkeriet til huse på
Sintrupvej med ca. 160 m2. I dag råder man
over ca. 100 m2, men kan udvide, når
behovet melder sig. På Sintrupvej var der
meget uro, ballade og knuste ruder.
Det var med til at give et dårligt arbejdskli-
ma. Kontrasten er stor til den meget rolige
og uforstyrrede gård, hvor man knap nok
kan høre trafikstøjen fra Herning motorve-
jen. Udflytningen har været med til at give
os alle merearbejdsglæde og livskvalitet,
fortæller Ole. 

Produkter

Trykkeriets opgaver og leverancer er meget
varieret og dækker et stort produktområde.
Som et mindre trykkeri, må man være flek-
sibel og hurtig til omstilling, fortæller Ole. Vi
skal overleve på hurtig levering, god service
og naturligvis god kvalitet. 

Visitkort, konvolutter, blokke, fakturaer, føl-
gesedler og brevpapir er nogle af opgaver-
ne, som trykkes på virksomheden.
Foreningsblade, sportshæfter og menukort
er andre opgaver. Dette blad, Paraplyen, er
blevet trykt hos Niwi Trykcenter de seneste
år. 

For øjeblikket køres en salgskampagne
overfor alle Pizzabarer i Danmark. Årsagen
er, at trykkeriet har opnået særlig ekspertise
med en del Pizzabarer i Århusområdet. 
En ekspertise, som andre kunder skal have
fordel af. 

Når vi med jævne mellemrum modtager de
husstandsomdelte reklametryksager fra
brugsforeningen, SuperBest, så er den trykt
ved Niwi Trykcenter. Som underleverandør
har Niwi Trykcenter leverancen af tryksager
og formulare til bagere i Danmark.

Kunder

I en branche præget af mange små trykkerier
og stor konkurrence er det vigtigt at kunne
være fleksibel og hurtig til omstilling.
Kunderne, som er alle typer af virksomheder,
institutioner og foreninger, er meget prisbe-
vidste. I langt de fleste opgaver er der flere
om at give tilbud. Det er med til at skærpe
konkurrencen. Hyppigt er trykkeriet med som
underleverandør, ligesom det ofte selv
anvender underleverandører. 

Manden

Da Ole startede ved Eskofot i 1972 som sæl-
ger, forestillede han sig næppe, at han 22 år
senere skulle starte med at bruge trykkerima-
skiner og udstyr, som han kørte rundt og for-
søgte at overtale andre til at købe. Men
sådan gik det. I 1994 startede han sammen
med en kollega fra Eskofot trykkeriet Niwi
Trykcenter i Brabrand, som Ole Vind i dag
ejer alene.  

Men inden da, havde han haft en begiven-
hedsrig tid ved Eskofot. Som et succesrigt og
hurtigt ekspanderende dansk firma var
Eskofot et firma med gang i. Den navnkundi-
ge Børge Nielsen var kendt over hele
Danmark, som en fremragende igangsætter
og virksomhedsleder. 

I 1978 var Ole Wind med til at påvirke ledel-
sen, som sad i Købehavn, til at flytte Århus-
afdelingen  fra Nørre Vissing til Harlev. Et
firma på Lilleringvej, som forhandlede spille-
maskiner, var flyttet, og lokalerne stod ledige.
Og her flyttede Eskofot så ind. Gennem
årene har andre borgere i Harlev også haft
deres arbejde på Eskofot. 

Men branchen var udsat for stor udenlandsk
konkurrence, som gav megen uro og hyppige 

omstruktureringer. Dette medførte blandt
andet også, at Eskofot fik nye ejere, og i det
hele taget førte en noget urolig tilværelse.

I alle årene har Ole og Jonna Wind boet i
Harlev. Fra 1972 på Framlev Korsvej og fra
1976 på Guldregnvej. Før han blev selvstæn-
dig, kunne han få tid til at fungere som hold-
leder for herreholdet i håndbold. Et job, han
varetog i 6 år. Holdet spillede i Jyllandsserien
og havde "Staf" som træner. Det var den-
gang Nøvling Cup’en var et hit. Og det var
også dengang håndboldafdelingen sendte
adskillige Harlev borgere til Paris for at spille
håndbold og se på.

Fremtid

Hvad så med fremtiden? Hertil svarer Ole
Wind, at han ser med optimisme på trykkeri-
ets fremtidsmuligheder. Der er ikke investeret 
i dyrt og stort trykkeriudstyr, fordi det er virk-
somhedens målsætning at være fleksibel og

klar til hurtig omstilling.
Trykkeriet lejer sig ind ved et ejendomssel-
skab, som Ole Wind har etableret sammen
med Rimi Kruse. Ejendomsselskabet ejer
gården. Det er tanken, at indrette den reste-
rende plads til beboelse. Stuehuset er udle-
jet til Joachim La Cour, som er medarbejder
i trykkeriet, og som har været ansat næsten
fra trykkeriets start. 

Omkring gården er der en del jordtilliggen-
de, som kan udstykkes til boliger. Denne
side tager Rimi Kruse sig af, og der forelig-
ger allerede mange planer.

På et afsluttende spørgsmål, om Ole og
familie også kunne tænkes at flytte ud på
gården, er svaret, at det ikke er utænkeligt.
Det er i hvert fald en mulighed, som har 
været drøftet, kan man fornemme.
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Økonomisk er der også meget at takke for.
Først og fremmest til Århus Kommune for et
godt tilskud og til Lokale- og Anlægsfonden
ligeledes for et godt tilskud samt til DGI for et
10-årigt rentefrit lån.

Håndværkerne skal også have tak. Det er
dejligt at se godt håndværk udført i praksis.
Og tak for et godt samarbejde. Det har ikke
været en let opgave at have hele 5 bygher-
rer, som var det antal medlemmer, som byg-
geudvalget bestod af. Der var altid 5 menin-
ger om, hvordan arbejdet skulle laves, men 
håndværkerne forstod at finde essensen af
udvalgets ønsker og kom derefter med for-
slag til løsning af problemerne. Endda på
smukkeste vis.

Formanden benyttede også dagen til at
hædre to medlemmer med HIK’s 10-års nål.
Jens Chr. Jørgensen og Jens Bratsbjerg har
i 10 år taget sig af superseniorerne, og fik
overrakt nålene af HIK’s hovedformand
Henning Jeppesen. 

Herefter ønskede formanden alle en god og
solrig sæson, hvorefter Henning Jeppesen
klippede snoren over til det nye klubhus.        

Af  Ejgil Rahbek 

Den 1. maj 2004 afholdt tennisafdelingen
standerhejsning og indvielse af nyt klubhus.
I konkurrence med 1. maj aktiviteter deltog
mange medlemmer, repræsentanter for HIK,
DGI, JTU, sponsorer samt håndværkere, og
fremmødet var tilfredsstillende.

I sin indvielsestale roste formanden, Barbara
Koch, det uvurderlige arbejde, som mange
frivillige gennem mange år har lagt i tenni-
safdelingen. Hvis ikke 6 personer for små 20
år siden havde lagt en masse frivillig
arbejdskraft i en arbejdsgruppe, som havde
det formål at starte en tennisklub, ja så
havde vi slet ikke kunnet spille tennis i 

Harlev, fremhævede Barbara Koch.  - Ja, en
af de 6 initiativtagere er så bidt af frivilligt
arbejde, så han i dag er et meget aktivt med-
lem af bane- og klubhusudvalget.

Hvad er så drivkraften bag ved frivilligt fore-
ningsarbejde, spurgte Barbara Koch. På en
sådan festlig indvielsesdag var hun ikke i
tvivl. Drivkraften i frivilligt arbejde er tilfreds-
stillelsen ved sammen med andre at få ting
til at ske, til at ændre udviklingen i eget nær-
miljø.  

Siden afslutningen af sæsonen 2003 er der
trukket hårdt på mange menige medlemmer
arbejdskraft, og de skal have rigtig mange
tak for deres indsats. 

Indvielse af tennis afdelingens 
tilbygning
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Meld dig før din nabo.
Har du lyst til at være sparringspartner for Harlev-Framlev Grundejerforenings bestyrelse? 
Pusler du med tanken om, engang, at deltage i noget meningsfyldt bestyrelsesarbejde, 
men "bare ikke lige nu"? 
Vil du f.eks. samarbejde med bestyrelsen om et eller andet lokalt arrangement? 
Hvad med at  genoptage tidligere tiders succes som gåturene "Kend din egn", eller måske et eller andet
kulturelt arrangement? Grundejerforeningen yder økonomisk støtte, hvis det vel at mærke er et arrange-
ment som Grundejerforeningen kan stå inde for.
Vi kan ikke love interesserede medlemmer en plads i bestyrelsen lige nu, men vi vil gerne starte et
eventuelt samarbejde.
Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne i Harlev-Framlev Grundejerforening. 
Du finder os forrest i den gule Informationsbog fra Grundejerforeningen.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Sankt Hans Bål
Harlev

KFUM Spejderne og Harlev
Framlev Grundejerforening
afholder Sankt Hans Bål 

Onsdag den 23 juni
kl. 20.00 i Byparken

Båltale kl. ca. 20.30
Bålet tændes kl. ca. 21.00

Der kan købes Is, Øl, Vand, Pølser
overskudet går til spejderne.

Harlev - Framlev 
Grundejerforening


