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Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET
Arne Nielsen - formand tlf 86941379
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Jens Aage Weigelt
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Kaj Sommer
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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.

Eller på mail.: post@harlevfr.dk

� NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer
4. september 2010 - deadline: 2. august 2010

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

� Skolebestyrelsen
v/Næshøjskolen

� Vuggestuen Grønhøjvej
� Harlev Bibliotek
� Framlev Menighedsråd
� Harlev Menighedsråd
� Harlev - Framlev
Grundejerforening

� Venstre i Harlev Framlev
� Grundejerforeningen
Harlev Vest

� Tåstrup Borgerforening
� Lokalcenter Næshøj
Brugerrådet

� Grundejerforeningen Araliavej
� Lillering Forsamlingshus
� Andelsboligforeningen
Næshøj

� Andelsboligforeningen
Bøgeparken

� Konservativ Vælgerforening
� Harlev Idræts Klub
� Salon Saksen
� Socialdemokraterne i Harlev
� Harlev Jagtforening
� Ungdomsskolen Næshøj
� Plantehaven & Edo Koi
� Rødlundparken
� Børnehaven Næshøj
� Framlev Forsamlingshus
� Niwi Trykcenter
� NORDEA
� Super Best
� KFUM Spejderne
� Den Integrerede Institution
Kompasset

� Harlev Advokatkontor
� Harlev Biblioteks Venner
� Harlev-Framlev Lokalhistorisk
Arkiv

� Enggårdens Ridecenter
� Andelsboligforeningen
Teglhøjen

� Harlev Basket Klub
� Teaterforeningen Spotlight
� Grundejerforeningen
Rødlundvej 495-533

� Parcelforeningen Harlev
af 1999

� Hørslevsamvirket
� Hund&Helse
� Harlev Frimærkeklub
� Harlev Erhvervsforening
� Tandlægehuset
� Harlev Dagtilbud
� Harlev Framlev Ungdomsklub

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.

Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1860 eks.

Børn og Unge
Henning Jeppesen (fmd)
Kaj Sommer
Heidi Andersen

Info og Blad
Ejgil Rahbek (formand)
Arne Nielsen
Dorte Vind
Heidi Andersen

HHAARRLLEEVV
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Natur og Miljø
Jens Aage Weigelt (fmd)
Finn D. Sørensen
Arne Nielsen

HARLEV FÆLLESRÅD
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www.harlevfr.dk
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E-mail til fællesrådet
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Orientering fra
Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek

Repræsentantskabs -
møde 25. marts 2010
Det årlige ordinære repræ -
sentantskabsmøde blev af-
holdt i kantinen på Næshøj-
skolen. Fremmødet var godt,
idet ca. 15 af Fællesrådets 48
medlemsforeninger deltog.

Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Erik An-
drésen.

Forretningsudvalgets
årsberetning 
(formand Arne Nielsen)
Beretning 2009
Forretningsudvalget har i
2009 holdt 5 forretningsud-
valgsmøder, herudover har
der været afholdt et fælles-
møde med Harlev- Framlev
Grundejerforening, samt mø -
der med forskellige kommu-
nale samarbejdspartnere.
Jeg vil komme ind på nogle
af disse møder, andre vil
blive omtalt i forbindelse med
udvalgsbertningerne.
Også i år har vi mærket at
der er behov for at Fællesrå-
dene i Århus Kommune er
opmærksomme på de politi-
ske beslutninger, der har be-
tydning for lokalområderne.
Det er vigtigt, at vi får videre-
bragt synspunkter, så lokal-
områdernes særlige forhold i

det mindste er belyst for poli-
tikerne, inden endelige be-
slutninger træffes.
Det har i høj grad været til -
fæl det i forbindelse med ud-
arbejdelse af kommuneplan
2009. Her har samarbejdet
med kommunens planlægge-
re været forbilledligt og flere
af vore synspunkter er taget
med i den endelige udform-
ning. Planen er nu vedtaget i
byrådet og danner rammen
for den kommende tids ud-
vikling.
Ud over de to borgermøder,
som blev afholdt i begyndel-
sen af året, og som blev om-
talt på sidste repræsentant-
skabsmøde, er der afholdt
endnu et møde den 25. maj i
forbindelse med kommunal-
planens tilblivelse for især
beboere nord for motorvejen.
Detaljer herom vil formanden
for byudviklingsudvalget
kom me nærmere ind på.
Fællesrådets forretningsud-
valg har i øvrigt i det forløbne
år lagt vægt på, at det er de
enkelte udvalg, der bearbej-
der de sager, vi enten får fo-
relagt fra kommunen til hø -
ring og udtalelser eller selv
rejser. Udvalgene udarbejder
forslag til, hvordan der skal
reageres og forelægger det
for det samlede forretnings-
udvalg. Det har været en god
arbejdsform, men kræver

også en del arbejde for ud-
valgsmedlemmerne imellem
forretningsudvalgsmøderne.
Det vil jeg gerne hermed
kvittere for med en stor tak.

Udvalgene vil hver for sig af-
lægge beretning om deres
aktiviteter i årets løb, hvorfor
jeg ikke vil komme ind på alle
de områder, der hører til i ud-
valgenes regi.

Udvalgene:
Trafikudvalg: Kaj Sommer
(Fmd.) og Anton Nielsen
Natur- og miljøudvalg: Jens
Aage Weigelt (Fmd.), Arne
Nielsen, Finn D. Sørensen
Byudviklingsudvalg: Ejgil
Rah bek (Fmd.), Kaj Sommer
og Niels Elvstrøm
Børn- og unge udvalg: Hen-
ning Jepsen (Fmd.), Kaj
Sommer og Arne Nielsen
Informations- og bladudvalg:
Ejgil Rahbek (Fmd.), Dorte
Vind og Arne Nielsen

Som nævnt på sidste repræ -
sentantskabsmøde har Har-
lev sammen med Hasle og
Lystrup-Elsted været med i
et pilotprojekt med henblik
på at få udarbejdet en park-
plan for byens grønne områ-
der. Hensigten har været at
få en mere aktiv udnyttelse
af især de såkaldte bypark -
områder. Et udvalg med re-
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merferien.
Vi har også deltaget i indviel-
sen af de nye bygninger ved
Snåstrup Vestergård. Bebo-
erne har fået nogle dejlige
rammer for deres virksomhed
og ophold.
Til slut vil jeg nævne det bor-
germøde, der blev afholdt
den 19. oktober med delta-
gelse af repræsentanter for
de fleste af de partier, der
stillede op til byrådsvalget.
Det var et rigtig godt møde
med gode politiske tilkende-
givelser, som vi skal søge at
følge op på fra Fællesrådets
side. De enkelte udvalgsfor-
mænd vil sikkert komme ind
på nogle af de signaler, der
blev udsendt den aften.
Jeg vil hermed gerne takke
forretningsudvalget for et
godt samarbejde og for de -
res arbejde for at skabe så
gode forhold for borgerne i
Harlev som muligt.

Fremlæggelse af sidste
års regnskab til godken-
delse (Kaj Sommer) 
På grundlag af kassererens
beretning blev regnskabet
godkendt.

Behandling af 
 indkomne forslag
Der var ikke indkommet for-
slag.

Fremlæggelse af budget
til godkendelse og fast-
sættelse af kontingent
(Kaj Sommer) 
Det fremlagte budget blev
godkendt og kontingentet
fastsat til uændret 350,- kr.

Valg af forretningsud-
valg og suppleanter 
Genvalgt blev Ejgil Rahbek,
Anton Nielsen, Henning Jep-
pesen. Nyvalgt blev Heidi
Andersen. Som suppleanter
nyvalgtes Niels Elvstrøm og
Finn Sørensen blev genvalgt.

Valg af revisor 
og suppleant 
Karsten Sohne Jensen og
Per Lind Jensen blev gen-
valgt.

Eventuelt
Intet

Herefter takkede formanden
alle forretningsudvalgets
medlemmer for indsatsen i
årets løb.

Høringssvar i forbindelse
med Kollektiv Trafikplan
Fællesrådet har indsendt hø -
ringssvar i forbindelse med
høringsrunden om fremtiden
for den kollektive trafikbetje-
ning i Århus Kommune. Her
følger høringssvaret:

Nedlæggelse af linje 55 og
omlægning af linje 116 –
fremtiden for den kollektive
trafik i landsbyer i den
vestligste del af Århus.
På baggrund af det tilsendte
høringsmateriale har Harlev
Fællesråd vurderet de nye
planer om en ændret kollek-
tiv trafikplan for Århus Kom-
mune. Vi er enige i, at der
må ske væsentlige forbedrin-
ger i den kollektive trafikbe-
tjening i Århus, ikke kun for
at forbedre økonomien, men
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præsentanter fra Fællesrå-
dets Natur- og miljøudvalg,
institutioner og foreningen
Aktive Forældre har sammen
med repræsentanter for kom-
munens Natur og Miljøafde-
ling udarbejdet et projekt for
Harlev Bypark. Der blev afsat
ca. 300.000 kr. til hvert af de
tre områder. Natur – og Mil-
jøudvalget vil nærmere rede-
gøre for, hvad der er kommet
ud af denne indsats. Des-
værre har foreningen Aktive
forældre været nødt til at
lukke ned. Det beklager jeg,
men der skal jo være god
opbakning for at ideerne kan
realiseres.
På trafikområdet er der også
en del at tage fat på. Der er
fortsat en del opgaver, som
vi synes trænger sig på i for-
bindelse med vedligeholdel-
se af veje, fortove og stier.
Og så er der her først på året
kommet en rigtig stor opgave
på trafikudvalgets bord. Det
drejer sig om Midttrafiks for-
slag til en ny kollektiv trafik-
plan. Den har været omtalt i
pressen og er nu til høring
indtil slutningen af april, men
det er jeg sikker på, at trafik-
udvalget indgående vil beret-
te om, herunder samarbejdet
med Tåstrup Borgerforening.
Vi har med glæde fulgt pro-
cessen med bygning af det
nye bibliotek, som skal dæk -
ke såvel skolens behov som
lokalbefolkningens behov for
bøger og materialer til faglig
fordybelse og underholdning.
Fællesrådet har deltaget i
møder om udformning og
indretning. Indvielse før som-
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også for at fremtidssikre en
effektiv trafikbetjening for alle
borgere i Århus kommune,
uanset om de bor i yderom-
råderne eller i midtbyen.
Som hovedprincip finder vi
det positivt, at der etableres
såkaldte A-linjer ad alle stør -
re indfaldsveje til Århus.
Af det foreliggende materiale
synes dette princip dog ikke
gennemført for Silkeborgvej
fra Harlev og ind til centrum,
hvilket Harlev Fællesråd ikke
finder tilfredsstillende. Vi
vedlægger vort høringssvar
fra runden i efteråret 2009
om dette emne.
I det område, som Harlev
Fællesråd normalt betragter
som sit interesseområde, lig-
ger der følgende landsbyer,
som vil blive berørt eller som
allerede er berørt af omlæg-
ninger: Labing (linie 116), Lil-
lering (stoppested flyttet),
Tåstrup, Gl. Harlev, Skibby.
Disse sidste tre landsbyer
mister helt trafikbetjening
med nedlæggelse af linie 55,
ligesom Harlev by mister di-
rekte forbindelse til Viby.
I området har der været af-
holdt 2 borgermøder, og til
fællesmødet for alle landsby-
erne var fremmødet på over
150 borgere fra de berørte
landsbyer. Afdelingsleder
Rig mor Korsgaard fra Trafik
og Veje i Århus Kommune re-
degjorde for trafikplanen.
Det er Fællesrådets opfattel-
se, at planen indeholder
mange ændringer, som vil
på virke lokalområdets betje-
ning af kollektiv trafik i nega-
tiv retning. I forhold til andre

yderområder rammes vort lo-
kalområde uforholdsmæssigt
hårdt.
Det er Fællesrådets opfattel-
se, at planerne strider mod
en række andre politiske be-
slutninger, som Byrådet har
taget, herunder beslutninger
indenfor det sociale område
og beslutninger indenfor by-
udviklings områder.
Det fremgår således af kom-
muneplanen 2009, som blev
vedtaget i december 2009, at
landsbyerne er en del af det
meget varierede bosætnings-
mønster, som alle er enige
om, at Århus skal kunne til-
byde. Ligeledes fremgår det
af kommuneplanen, at lands-
byerne ikke er egentlige
vækst områder, men at de
gerne må vokse i et moderat
og fornuftigt tempo.
En nedlæggelse af den kol-
lektive trafikbetjening i lands-
byerne er i modstrid med
disse nyligt tagne beslutnin-
ger. Nedlæggelsen af ruten
vil snarere affolke landsbyer-
ne, idet netop de familier,
som skal skabe nødvendig,
moderat vækst, er de børne-
familier, som har brug for den
kollektive trafikbetjening.
På landsplan er der også stor
vilje til at bevare landsbyer-
ne, og den vilje er udmøntet i
en række støttepuljer og
støtteforanstaltninger til be-
varing af landsbyerne. En
nedlæggelse af trafikbetje-
ningen i landsbyerne vil
mod virke lovenes gode hen-
sigter, og hvis Århus går mod
de nationale tendenser, så ri-
sikerer vi at landsbyerne i

Århus langsomt sygner hen.
Konkret har Fællesrådet fået
flere reaktioner fra familier,
som er nødt til at flytte, hvis
de fremover mister linie 55 til
de unges uddannelsesinstitu-
tioner i byen.
Det fremgår af planen, at
Midttur skal være et alterna-
tiv tilbud til de borgere, som
mister busforbindelse. Det
fremgår ikke af materialet
eller af erfaringerne andet-
steds fra, herunder fra Lyng-
by, om Midttur vil kunne ud-
gøre et brugbart, sammenlig-
neligt alternativt. Det vil un -
der alle omstændigheder bli -
ve væsentlig dyrere for den
enkelte passager, og et bus-
kort, som de uddannelses-
søgende i dag kan søge om,
dækker ikke udgifterne til
Midttur.
En hurtig udregning viser
også, at det for Kommunen
vil blive væsentligt dyrere at
tilbyde Midttur, når et stort
antal børn fra f.eks. Tåstrup
skal have deres ungdomsud-
dannelse i byen.
En stor del af argumentatio-
nen for at ændre den kollek-
tive trafik udspringer af øko-
nomiske forhold. På den bag -
grund virker det besynderligt
og meget ulogisk at ned-
lægge linie 55, som på mor-
genafgangene har 100%’s
belægning. Bussen er sim-
pelthen stoppet med passa-
gerer allerede fra Harlev, så-
ledes at mange må stå op på
en stor del af turen ind til Vi -
by. Det må være muligt at få
en rentabel linie ved at bibe-
holde afgangene med stor
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Fællesrådet finder at en så -
dan ”omvendt Robin Hood”
metode ikke harmonerer med
Århus Kommunes ambitioner
om en høj social standard,
og et højt og kvalificeret ser-
vicetilbud for alle borgere i
kommunen, uanset bopæl.

En nedlæggelse af busbetje-
ningen i landsbyerne vil gå
ud over de svageste sam-
fundsborgere, nemlig børn,
unge samt ældre, altså med-
borgere, som ikke har mulig-

hed for at have eget trans-
portmiddel.
En sådan social uansvarlig-
hed kan fællesrådet ikke stå
inde for, og må protestere på
det kraftigste mod en fuld -
stæn dig nedlæggelse af linie
55.

Vi vil derfor opfordre Midttra-
fik og byrådet til også at leve
op til deres sociale ansvar og
fremkomme med væsentlig
mere kreative løsninger end
dem, der foreligger nu.

6

belægning, og reducere af-
gangene med dårlig belæg-
ning.

Sammenfattende er det fæl-
lesrådets opfattelse at trafik-
planen vil give de nævnte
landsbyer en uacceptabel
trafikbetjening. Den Kollekti-
ve Trafikplan forbedrer trafik-
forholdene for de borgere,
som i forvejen har gode for-
hold, og forringer forholdene
for de borgere, som i forvej -
en har ringe forhold.

Hjertestarter i HIK
Af Henning Jeppesen

Harlev Idrætsklub har fået
be vilget en hjertestarter fra
Tryg fonden.
Starteren skal opstilles på et
centralt sted på anlægget,

hvor den bliver let tilgængelig
for brugere på både idræts-
anlæg, hallen, svømmehallen
og skolen, lige som fritids-
hjemmet og ungdomsskolen
vil blive orienteret om place-
ring og brugen af denne.

Der vil blive afholdt kursus i
brugen af starteren og HIK
indkalder interesserede per-
soner, og ca. 16 personer i alt
gennemfører den første in-
struktion.

Nyt fra Biblioteket
Af Dorte Vind

Vi flytter
Når du læser disse linjer, vil
det allerede være gamle ny-
heder.
Harlevs nye kombibibliotek
åbner den 31. maj. Dette er
et øjebliksbillede fra flytnin-
gen.
Med fantastisk effektiv og
humørfyldt hjælp af flere af
Harlev Biblioteks Venner og
de frivillige medarbejdere i

Harlev Lokalhistoriske Arkiv
pakkede vi stort set alt i kas-
ser i løbet af 1½ dag. Det
gamle hærgede bibliotek var
fyldt med et landskabslig-
nende bjerg af kasser. Det
var hårdt, men festligt!
Et lige så effektivt flyttefirma
flyttede hele molevitten på
lidt mere end en formiddag.

Nu venter så det store arbej-
de med at få alt på rette
plads i det nye flotte og lyse

rum. Også her har vi allerede
fået masser af god og kom-
petent hjælp fra Vennerne.
Hårdt arbejde, sved på pan-
den og ømme muskler, her-
ligt krydret med forventnin-
gens glæde. For vi glæder os
meget til at åbne dørene og
tage imod alle – børn, voks-
ne, unge og gamle.

Nye åbningstider
De nye åbningstider giver
bedre muligheder for at be-
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nytte Biblioteket. De gamle
åbningstider fra Harlev Bibli-
otek vil fortsætte på den må -
de, at man her kan forvente
fuld service som tidligere. Vi
kalder det åbningstid med
personale.
Det vil desuden være muligt
at bruge biblioteket fra kl. 9
på alle skoledage. Her vil
skolebibliotekets personale
være behjælpeligt i det om-

fang, de har mulighed for
det. Deres hovedopgave vil
være betjening af skolens
elever og lærere.
Endelig vil der være mulig-
hed for at benytte Biblioteket
i en ubetjent åbningstid. Her
lukker man sig ind med sit
lånerkort og pinkode. Man
skal oprettes som bruger af
den ubetjente åbningstid hos
os først. Man skal være 15 år
for at kunne benytte tilbud-
det. Den ubetjente åbnings-
tid betyder, at man kan bruge
biblioteket til kl. 22 mandag
til torsdag samt lørdag og
søndag kl. 10-15. Harlev Bibli-
oteks Venner er i gang med
at undersøge mulighederne
for at oprette et korps af fri-
villige, som kan være til ste -

de i dele af den ubetjente
åb ningstid.

Åbningstid med personale:
Mandag 14-19
Tirsdag 10-16
Onsdag
Torsdag 14-19
Fredag 12-16

På skoledage tilgængeligt fra
kl. 9.00, onsdag dog kun til
kl. 13.00.

Ubetjent åbningstid:
Mandag 19-22
Tirsdag 16-22
Onsdag 16-22
Torsdag 19-22
Lørdag 10-15
Søndag 10-15

Vi ses i Biblioteket!

HFG Beretning for 2009
Af Erik Andrésen, Fmd

2009 har igen været et godt
år for grundejerforeningen.
Den største begivenhed må
tilskrives foreningens 40 års
jubilæum, der blev markeret
på festlig vis med deltagelse
af Den jyske Pigegarde, der
marcherede gennem byen og
afsløringen af foreningens
gave til Harlevs borgere, de
to smukke natursten, etable-
ret i vore rundkørsler. I silene
regn bød formanden velkom-
men til borgmesteren og de
ca. 300 fremmødte.

Borgmester Nikolaj Wammen
havde givet tilsagn om at

komme til stede. Han holdt
en god tale i dagens anled-
ning, ønskede til lykke med
jubilæet, roste foreningens
bestyrelse for det arbejde
foreningen ydede i lokalom-
rådet, og at vi ikke skulle føle
os som et yderområde i
kommunen. Sluttelig afsløre-
de han stenene som han
døb te ”Harlev Stenene”.

Efterfølgende blev der holdt
tale af byrådsmedlem Ejgil
Rahbek, der også repræsen-
terede Fællesrådet, fra hvem
han ønskede tillykke og på -
pegede det gode samarbej-
de med Fællesrådet.

De følgende par timer blev
der festet på pladsen ved Lil-
leringvej med pølser, fadøl og
sodavand, der blev nydt un -
der de opstillede parasoller,
der gav god ly for regnvejret.
Vejret taget i betragtning må
vi betegne det som et vellyk-
ket arrangement.

Sct. Hansfesten blev i det
gode vejr igen en succes
med rigtig mange fremmød-
te.
Spejderne blev traditionen tro
en god partner med salg af
øl og vand, og de underholdt
børnene på forskellig vis.
Lone Hindø holdt båltalen og
medlemmer af Harlevkoret

Lokalarkivet flyttes med godt
humør
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sang for på de traditionelle
sange.

Foreningen støtter fortsat ju-
letræsfesten i Framlev For-
samlingshus til glæde for
byens børn, lige som vi igen
har sponsoreret et beløb til
julebelysningen i Harlev, som
nok må betegnes som en
stor glæde for byens borgere,
og som bestyrelsen tillader
sig at rose sig selv lidt for,
idet vi var initiativtagere til
projektet, som nu videreføres
af Harlev Erhvervsforening.

Snerydning og containerord-
ningen virker fortsat til med-
lemmernes tilfredshed. I den -
ne vinter har der været behov
for snerydning, og entrepre-
nøren vi har aftale med, har
vi fuld tillid til.
Vi har haft den glæde at
kommunen igen har påtaget
sig opgaven med at holde de

grønne arealer, og vi håber
det bliver en permanent ord-
ning, så vi ikke igen skal til at
punge ud.

Foreningen var, sammen med
Fællesrådet arrangør af et
velbesøgt borgermøde i okt.
repræsentanter for byrådets
partier deltog og redegjorde
for deres forskellige syn på
mange af de projekter, lokal-
planer mm. Byrådet arbejder
med. En god optakt til kom-
munevalget i nov.
Infobogen udkommer igen i
en ny udgave. Desværre er
den gamle befængt med fejl,
da mange tlf. numre og nav -
ne ikke kom med. Årsagen
er, at den liste vi købte af
TDC var så mangelfuld, at
ikke alle var med. En klage
hjalp ikke og derfor anmoder
vi alle, der ikke kom med, at
bruge talonen bag i bogen
og meddele os deres adres-

se navn og tlf. nr., så vi kan
få rettet op på fejlen. Vi har
ikke mulighed for at få en
komplet liste hos kommunen.
Folkeregisteret må ikke udle-
vere en sådan, da det strider
mod registerloven. Derfor er
vor ene ste mulighed, at de
der ikke er med, meddeler
sig til os.

Bestyrelsen har afholdt konti-
nuerlige møder, så vi altid er
up to date med hvad der fo-
regår. Vi arbejder fortsat på
at udvikle lokalområdet med
den indflydelse vi kan opnå
og vil fremdeles bestræbe os
på, at yde vore medlemmer
den bedste service vi kan.

Jeg vil gerne takke alle be-
styrelsens medlemmer og
suppleanter for et godt og
dygtigt stykke arbejde, og for
det altid gode samarbejds -
klima til vore møder.

ledes at vi overfor FOF vil
kunne tilkendegive forhånds-
interesse for denne nye fri-
tidsaktivitet i Harlev.

Starttidspunkt har endnu ik -
ke været drøftet.

Med venlig hilsen
Helle, som kan kontaktes på:
Højlundvej 17
8462 Harlev J
Tlf. 87480614

Af Helle Wium

FOF er i gang med at undersø -
ge, om der i Harlev, med
Næs  højskolens nye skolekøk -
ken som ramme, er basis for
at arrangere et madlavnings-
kursus for 8-11 årige børn
sammen med én af for ældre -
ne – alternativt for klassetrin
3.-5. klasses børn alene.
Eventuelle interesserede for -
ældre kan afgive forhåndsin-
teresse til undertegnede, så-

Madlavningskursus for børn

SKRIV TIL
PARAPLYEN

Husk at deadline
til næste nummer er
den 2. august 2010
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Af Henning Jeppesen

Den 1. maj fejrede Harlev
 Idræts klub 50 års jubilæum.
Dagen blev markeret med
maner, dog var Vor Herre ik -
ke særlig venlig stemt over
for arrangørerne, hvilket lag -
de en vis dæmper på aktivi-
teterne.

Dagen startede med optog
gennem en del af byen an-
ført af Randers Pigegarde,
som ledte byens borgere til
klubhuset og festpladsen.
Her blev flaget hejst af æres-
medlem og mangeårig HIK
formand Kaj Sommer og et
af de yngre medlemmer i
HIK, Casper Sommer, som er
Kajs barnebarn. Spændende
at se om han vil gøre en lige
så stor indsats som Kaj. Hvis
han holder ved, så har han
muligheden for at slå Kajs
medlemskab med mindst 25
år.

Efter afsyngelse af flagsan-
gen blev der afsløret en min-
desten udført af Finn” Lasse”
Rasmussen. I stenen er ind-
graveret HIK’s logo i farver
samt teksten: ” HIK 50 år,
stiftet 1. maj 1960” En megen
flot markering med en god
placering ved klubhuset, som
skal minde kommende med-
lemmer om de første 50 års
idrætsliv i Harlev. Der gik et
sus gennem de fremmødte

ved afsløringen, og der ud-
brød en spontan og velfor-
tjent applaus til kunstneren.

På grund af regnen blev akti-
viteterne aflyst, idet det ikke
var muligt at bruge de lejede
hoppeborge mm. Morgenkaf-
fen blev rykket ind i festteltet
og var fint besøgt med ca.
150 personer som glædede
klubben med deres tilstede-
værelse.

Receptionen var velbesøgt af
nuværende og gamle med-
lemmer samt repræsentanter
fra bl. a. JBU, DGI, Idræts-
samvirket mf. Hovedformand
Henning Jeppesen fortalte
om de første 50 år i HIKs hi-
storie og overrakte efterføl-
gende HIK’s 25 års jubilæ -
ums nål til Anne Marie Kri-

stensen for trofast arbejde på
kontoret i 25 år. Hovedkasse-
rer Bent Hansen overrakte
klubbens gave til Anne Ma -
rie.

Efterfølgende talte fra JBU
formand for region 3 Lars
Olsen, som sluttede med at
tildele fodboldformand Mi-
chael Knudsen DBU’s sølvnål
for mangeårigt arbejde for
HIK og dansk fodbold. En
flot og velfortjent anerkendel-
se, som der ikke er mange,
der opnår. Endvidere talte
næstformanden i DGI Østjyl-
land Lars Mandrup. Derud -
over var der taler af forman-
den for Harlev Framlev Grund -
ejerforening Erik Andreasen,
som overrakte en større pen-
gegave som startkapital til
hal nr. 2. Talerækken blev af-

Festlig jubilæumsdag i HIK

Erik Teilmann holdt HIK's festtale

Michael Knudsen får DBU's
sølvnål
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sluttet af Finn ”Lasse” Ras -
mussen, som har været
medlem i samtlige 50 år af
klubbens historie.

I forbindelse med jubilæet
blev der oprettet en jubilæ -
umsfond, hvor mange tegne-
de sig for en erindringsplade.
Mindepladen hænger i klub-
huset, og det indkomne be -
løb, vil i portioner blive tildelt
en person, som bevis på en
særlig indsats på Klubbens
Hovedgeneralforsamling.

Om aftenen var der fest i tel-
tet for indbudte nuværende

ledere samt tidligere og nu-
værende bestyrelsesmed-
lemmer. Der deltog ca. 150
personer i festen, som star-
tede med spisning og
 efterfølgende dans.

Samtlige gæster modtog et
rødvinsglas med HIK logo til
minde om, at de har deltaget
i HIK’s første 50 år eksistens.
Aftenens talere var Kaj Som-
mer, som fortalte om klub-
bens første 50 år, hvilket han
kunne gøre med stort kend-
skab, idet han har været med -
lem i 49 år og beklædt ho-
vedformandsposten i 32 år.
Festtalen blev holdt af Erik
Teilmann, mangeårigt besty-
relsesmedlem og træner i
fodboldafdelingen. Erik talte
om HIK som en succes og
ønskede klubben god vind
fremover.

Gæsterne var placerede så-
ledes, at de havde relationer
til den afdeling, de havde
væ ret medlem af og samtidig
efter de årgange, hvor de
havde været med. Det er mit
indtryk, at de hyggede sig og
fik genoplivet mange gamle
minder.
Desværre drillede vejret med

kraftig blæst og kuldegrader
i nærheden af frysepunktet,
så det blev en halvkold af-
fære, som bevirkede at nogle
gæster hurtigt forlod festen.
Vi havde garderet os med
varmeblæser, som indblæste
7000 l. varm luft i minuttet,
hvilket ifølge leverandøren
skulle kunne klare et dobbelt
så stort telt.

Alt i alt må vi dog sige, at det
blev en vellykket dag og af -
ten, som vi der var med, vil
mindes med glæde frem over.

Finn "Lasse" Rasmussen
og mindestenen

HIK formand Henning Jeppesen
holdt jubilæumstalen ved recep-
tionen
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Bus 55, 
bussen vi ikke vil undvære

Af Susanne Boutrup,
Tåstrup Borgerforening

Nogle undrer sig over, at man
kan nøjes med en bus hver
eller hver anden time. Det
gør vi i dag i Tåstrup, og det
bliver der kæmpet for at
holde fast i. Bussen er de
store børns mulighed for at
komme til og fra gymnasier
eller andre ungdomsuddan-
nelser. For de ældre i byen er
det mulighed for bl.a. indkøb
og lægebesøg i Harlev og for
andre er det mulighed for at
komme til og fra arbejde.

Århus Kommunes udkast til
Kollektiv Trafikplan 2011 har
været i offentlig høring indtil
udgangen af april. Trafikpla-
nen lægger op til, at der ikke
længere skal være bus på
55’erens rute. Det bliver der
kraftigt protesteret imod fra
beboerne i Tåstrup. I starten
af april var stort set alle hus-
stande repræsenteret på et
møde i Tåstrup, hvor vores
muligheder blev drøftet. På
mødet blev der nedsat en
aktionsgruppe, repræsente-
rende borgere i Tåstrup. Ef-
terfølgende deltog mange

sammen med borgere fra
Ormslev, Gl. Harlev, Åbo og
Harlev i beboermødet i Gl.
Harlev forsamlingshus, hvor
trafikplanlægger Rigmor
Kors gård fra Århus Kommu-
ne redegjorde for baggrun-
den for trafikplanudkastet.
Tåstrup Borgerforening og
aktionsgruppen har sendt
indsigelser mod trafikplanen,
og mange har sendt person-
lige indsigelser. Desuden blev
der i løbet af et par timer
ind samlet 72 underskrifter i
Tåstrup på en protestskrivel-
se, som også er sendt til
kommunen.

Blandt vores argumenter er,
at trafikplanen er i konflikt
med Kommuneplanen 2009
for Århus Kommune, hvori
der indgår et mål om beva-
relse af landsbyer. Nedlæg -
gel se af busruter til landsbyer
som Tåstrup vil i stedet bi-
drage til en afvikling, da det
betyder at børnefamilier og
ældre ikke længere vil kunne
få hverdagen til at hænge
fornuftig sammen.

Et princip i trafikplanen er, at
der skal være flere busser,

der hvor der er stor passa-
gertæthed, og færre busser,
der hvor der er lille trafiktæt -
hed. Det lyder som et fornuf-
tigt princip. Men vi proteste-
rer mod, at ”færre busser”
for Tåstrup betyder ”ingen
busser”.

Som alternativ til ”ingen bus-
ser” vil der være mulighed
for Midttur, en tele-taxaløs -
ning, hvor man senest en ti -
me før bestiller transport.
Der ydes tilskud til udgiften,
men prisen bliver ikke som
busprisen. Vi anser ikke den -
ne løsning som et reelt alter-
nativ, men mere et alibi for at
fjerne busdækningen. Erfa-
ring fra andre områder viser
ringe brug af ordningen, og
daglig brug vil da også blive
upraktisk og uacceptabelt
dyrt for både borgere og
kommunen.

Vi har ikke opgivet håbet. Vi
tror stadig på, at kommu-
nens politikere er modtageli-
ge for fornuftige argumenter,
og det vi vil fortsætte med at
give, indtil byrådet skal træf-
fe sin beslutning før sommer-
ferien. 
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Indsamlingsprojekt 
”Stol på Biblioteket”

Af Per Lind Jensen 
og Leif Boving

Det er nu, borgerne i Harlev
og omegn – efter lang vente-
tid – endelig kan tage det
nye kombibibliotek på Næs-
højvej i brug. Måske har du
allerede været der, når dette
læses. Ellers er du helt sik-
kert meget velkommen til at
kigge forbi.

Byggeriet er i den afsluttende
fase gået planmæssigt frem,
og alle der besøger stedet vil
med garanti glæde sig over
de nye rammer, borgerne nu
tilbydes. Men alligevel er der
fortsat plads til forbedringer
og fornyelser, og det er her,
der kan blive brug for en
håndsrækning fra dig.

Harlev Biblioteks Venner har
sat sig for at indsamle et be -
løb i størrelsesordenen 40-
50.000 kr. til indkøb af ekstra
stole til biblioteket. Disse

stole er tænkt anvendt ved
lidt større arrangementer,
som der fremover bliver end -
nu bedre mulighed for at af-
holde i de nye omgivelser.
I første omgang er der rettet
henvendelse til byens er-
hvervsliv om støtte, men da
vi gerne ser at kombibibliote-
ket bliver et virkeligt fælleseje
for alle borgere i området,
har vi fået politiets tilladelse
til ovennævnte indsamlings-
projekt.

Bidrag kan indbetales kon-
tant hos Bageren, Bibliote-

ket, Fakta, Netto, Nordea,
Statoil og SuperBest, hvor
der vil være opstillet indsam-
lingsbøsser.

Da mange efterhånden har
oprettet netbank, er det også
muligt den vej at overføre et
beløb direkte til projekt ”Stol
på Biblioteket.”

Dit bidrag bedes indsat på
reg. nr. 1928 kontonummer
0712829966
Alle størrelser af bidrag mod-
tages med glæde og tak.

Har du spørgsmål til projek-
tet kan de rettes til neden stå -
ende personer:
Dorte Vind, Harlev Bibliotek,
tlf. 8713 9705
Leif Boving, Rødlundvej 465,
8462 Harlev J, tlf. 8694 1538
Per Lind Jensen, Florasvej
14, 8462 Harlev J


