HARLEV FÆLLESRÅD
Stallinggårdvej 1* 8462 Harlev J *
E-mail: post@harlevfr.dk * Website: harlevfr.dk

Forretningsudvalgsmøde onsdag den 4. februar kl. 19-21.00 virtuelt på Teams.
Tilstede var Sol, Ejgil, Poul, Jacob, Marie, Merethe, Pia, Bente og Carsten(referent).
Referat med kursiv.
Næste møde er 9. marts 2021 k. 19-21.00.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden - Genkendt
2. Meddelelser fra formanden
2.1 Orientering om dialog med Dorthe Borgkvist. Merethe har talt med Dorthe Borgkvist,
som er informeret om, at fællesrådet allerede arbejder med de trafikale
problemstillinger i krydset mellem Ketting Parkvej, Stillingvej og Harlev Kirkevej.
2.2 Er blevet kontaktet vedr. eventuel udarbejdelse af film om Harlev området. Har
været på dagsordenen tidligere, bliver sat på som punkt næste gang på næste møde.
2.3 Beskrivelser af de enkelte udvalgsarbejde/område ønsker vi på hjemmesiden
2.3.1 Udarbejdes 1. kvartal 2021
2.3.2 Formænd for de enkelte udvalg er ansvarlige. Udkast sendes med
dagsordenen til næstkommende møde.
Visioner og handleplaner for 2021 fra de enkelte udvalg skal være færdigarbejdet inden 26. feb 2021
3. Økonomi
3.1 Gennemgang af regnskab for 2020. Regnskabet er endnu ikke revideret. Dialog om
fordeling af udgifter til redigering af Paraplyen ift. Menighedsrådet. Marie og
Merethe kontakter Menighedsrådet for en forlængelse af aftalen indtil
repræsentantskabsmødet har været afholdt.
4. Punkter til drøftelse:
4.1 Medborgerskabspulje:
4.1.1 Skoler og Fællesråd (i alt 34 råd) kan formidle ansøgninger fra lokale
repræsentanter og ansøge om penge til lokalforankrede initiativer, som
kan bidrage til at nedbringe smitten. Kriseledelsen beslutter efter
indstilling fra Kriseledelsens stab, hvilke ansøgninger der imødekommes.
Opfordring fra Aarhus kommune til at drøfte evt. yderligere tiltag, I kan
komme på (eks. brug af sociale medier, personligt opsøgende indsatser,
osv.).
4.1.2 Pulje på 1 mio. kr. til lokale smittebekæmpende tiltag (maks. 25.000 kr.
pr. ansøgning) – https://www.aarhus.dk/nyt/borgmesterensafdeling/2020/november/ny-indsats-mod-lokale-smitteudbrud-i-aarhus/
Der er ingen ansøgninger modtaget fra lokale repræsentanter.
4.2 Forretningsorden:

4.2.1

Drøftelse af forretningsorden, der kan udarbejdes jf. punkt 6.6 i
vedtægterne: ”Ved en forretningsorden træffer forretningsudvalg nærmere
bestemmelse om udførelsen af sit erhverv”. http://www.harlevfr.dk/wp/wp-

content/uploads/2015/12/0323Vedt%C3%A6gter-%C3%A6ndret-31.marts-2016.pdf
4.2.2 Udkast til forretningsorden fremsendes den 29/1-2021
Udkast til forretningsorden er sendt til medlemmerne. Dialog af udkastet omkring samarbejde,
afstemning, stemmelighed, holdninger og mindretalsudtalelser, vedtagelse og ikrafttrædelsesdatoer.
Spørgsmål: Bør afstemningsprocedurer ikke stå i vedtægterne? Hvad er ekstraordinær eller væsentlig
betydning? Merethe og Jacob kommer med forslag til version 2. Evt. vedtægtsændringer skal
godkendes på repræsentantskabsmødet.

4.3 Repræsentantskabsmøde
4.3.1 Dato: 24.03.2021
4.3.2 Beslutning vedr. afviklingsform
4.3.3 Forretningsudvalget nu:
4.3.3.1
Hvem er på valg og ikke på valg,
Drøftelse af hvorvidt repræsentantskabsmødet skal udskydes af hensyn til demokratiet og
muligheden for at indkalde alle? Repræsentantskabsmødet er foreløbigt udskudt med forlængelse af
det eksisterende fællesråd.
Forretningsudvalget? Drøftelse af hvem der er på valg og hvem der ikke er. Carsten var ved en fejl
ikke på valg i 2020. Vi indstiller til repræsentantskabet, at Carsten fortsætter og er på valg i 2021.
Ejgil og Bente er uenige i, at de er valgt ind som suppleanter, som beskrevet og godkendt i referatet
efter konstitueringen i 2020. Vi omkonstituerede os på mødet, så Sol trækker sig som menigt medlem
(er på valg i 2021) og bytter plads med Ejgil, hvis plads som suppleant Sol overtager.

4.4 Visioner og handleplan fremadrettet
4.4.1 De enkelte udvalg skal fremlægge deres vision og handleplan for 2021
Visioner og handleplaner skal være færdige pr. 26. feb 2021.
4.4.1.1
Trafik, veje og byplanlægning
Visionen renskrives og præsenteres sammen med prioriteringer, så vi er klar til at forelægge det for
Aarhus Kommune.
4.4.1.2
Børn og unge
Visionen er ikke lavet endnu, men er på vej
4.4.1.3
Natur og Miljø
Ikke helt færdig endnu. Måske trækkes nogle overordnede eller essentielle punkter op i selve
forretningsudvalgets vision, så vi kan henvise til dem ved senere henvendelser og høringer.
Grundet tiden blev punkt 5, 6 og 7 udsat til næstkommende møde og vi behandlede de resterende
punkter.
5. Børn og unge – Punkterne markeret med gråt udsat
5.1 Status
6. Trafik, veje og byplanlægning
6.1 Krydset mellem Stillingvej, Ketting Parkvej, Harlev Kirkevej - status

6.2 Prioriteringsliste til Aarhus kommune
6.3 Udarbejdelse af årshjul - status
7. Natur og miljø
7.1 Status
8. Kommunikationsudvalg
8.1 Status
8.2 Paraplyens fremtid
8.2.1 Indledende drøftelse af Paraplyens fremtid.
8.2.1.1
På baggrund af drøftelsen vurderes der, hvorvidt der er
behov for at indkalde til et møde primo marts, hvor økonomi
og bladets fremtid drøftes.
Indledende drøftelse af punktet, der fortsættes på næstkommende møde den 9. marts 2021
8.2.1.2
Kommunikation (fra pkt 4)
Er stadig i fuld gang med hjemmesiden, maskinrummet og teknikken bag.

8.3 Næste nummer af Paraplyen
8.3.1 Orientering fra Fællesrådet – se nedenstående forslag til indhold.
8.3.2 Hvad vil de forskellige udvalg gerne have med? Det kan være under
orientering fra Fællesrådet eller i en artikel
8.3.3 Til overvejelse: Skal vi trykke de forskellige udvalgs visioner i bladet?
Udvalgs visioner trykkes i Paraplyen senere på året
NB: Der er deadline til bladet den 8. februar kl. 16.00
9. Dato for næstkommende møde 9. marts 2021 kl. 19-21 via Teams
9.1 Dagsordenspunkter til næste gang:
Forretningsorden – revideret udgave, Registrering i relation til hvidvaskningsloven, Paraplyens
fremtid, Film om Harlev, Endelig tilbagemelding vedr. opstilling til generalforsamling.
10. Eventuelt
Ejgil efterlyser, hvem der var formand for fællesrådet fra 1991-1993. Nogen der ved, hvem det var?
Alle punkter nedenfor udskydes til næste gang pga tidsmangel.

Bilag til punkt 8.3
Udkast til indhold til marts-nummeret_Paraplyen:
1. Orientering fra fællesrådet v. Merethe (og Marie)
Fokus på naturen som sundhedsfremmende arena, der er oplagt at benytte i denne tid inkl
opfordring til at anvendes naturen i og omkring Harlev. Dette kobles til artiklen om
regnvandsbassiner. Orientering om udarbejdelse af Høringsnotat om bl.a. støjgener ved udvidelsen
af E45 og at etablering af cykelsti til Gl. Harlev påbegyndes 1. kvartal 2021 :
https://www.vejdirektoratet.dk/vvm/udbygning-af-e45-aarhus-s-aarhus-n
2. Fællesrådets 30-års jubilæum. Hvad er den bedste vinkel?
Evt. illustreret af Aksels jubilæumsserie.
Hvem var med til at starte fællesrådet (Ejgil finder ud hvem det var.)

3. Noget fra Næshøjskolen; Vil elevrådet evt. skrive en artikel om det, de arbejder med lige nu? Vil
Lars Mølgaard
orientere fra skolen? (Marie)
4. Artikel om regnvandsbassin. Aksel har en ide. Vil det give mening at lave en artikel, hvor
alle de regnvandsbassin, der er i lokalområdet listes op? Hvad skal vinkel være? (Er der
plads i bladet, når jubilæet skal fylde?) (Aksel)
5. Evt. kort historie om Natteravnenes arbejde; Jacob Langvad har en god historie om,
hvordan Natteravnene i Harlev har forhindret indsatsen i hele landet i at blive lukket ned af
corona-restriktioner. Den kunne vi godt bringe som en solstrålehistorie fra Harlev. (Marie)
6. Harlev-App (blev udeladt af nummer 93) (Marie og Claus)
7: Orientering fra biblioteket. (Laila)
5.7. Flere forslag

