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Forretningsudvalgsmøde tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19-21.00 vituelt på Teams 
Tilstede var Carsten (referent), Merethe, Sol, Ejgil, Marie, Thomas, Jacob, Pia. Poul var fraværende. 
 
Referat med kursiv. 
 
Næste Fællesrådsmøde er fastsat til 28. april 2021 kl 1900.  
Deadline for indlæg til Paraplyen er 10. maj 2021.  
Dato for repræsentantskabsmøde er fastsat til 27. maj 2021 kl. 1900. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt incl. ekstra meddelelse fra formanden om, at Bente 
Nordlig udtræder af Fællesrådet pr. 8. mart 2021. 

 
2. Orientering fra formanden:  

 
2.1 Greenlight, en ny byevent og et privat initiativ, afholdes fra den 19-21. marts med 

fokus på bæredygtighed 
2.1.1 Formålet er at samle Aarhus´s borgere, erhvervsliv, institutioner, 

kommune og foreninger om den grønne omstilling. Gennem Greenligth 
skabes muligheder for at udvikle, afprøve og vise løsninger og handlinger 
i et visionært megaevent, der rører ved, bevidstgør og samler alle 
interessenter i byen om bæredygtighed, klimavenlig og CO2-neutral 
praksis i byen og verden. 

2.2 Kronprinsessen åbner Fair Festivallen i Aarhus 19. marts 2021 kl. 15.00 på Rådhuset 
2.2.1 Festivallens vision er at bidrage til at øge kendskabet til bæredygtige 

produkter, tanker og idéer. 
2.2.2 Festivallen foregår i 2021 digitalt, hvor udstillerne får en online stand til 

fremvisning af produkter. 
2.2.3 Som deltager er programmet og events gratis.  
2.2.4 Læs mere på festivallens hjemmeside: www.fairfestival.dk  

2.3 Mindfulness hold for ældre.  
2.3.1 Mulighed for deltagelse på mindfulness hold for ældre borgere i Aarhus 

kommune frem til juni måned. Det koster 100 kr. og foregår på Zoom. 
2.3.1.1 Sendt til centerrådet på lokalcenter Næshøj og lagt på FB. 

Andre forslag? Ingen andre forslag indkommet. 
 

 
3. Punkter til drøftelse:  

 
3.1 Visioner og handleplan fremadrettet 

3.1.1 Visions- og handleplanerne er udarbejdet, fremsendt og samlet inkl. 
principper for bæredygtig boligbyggeri og byudvikling. 

3.1.2 Dokumentet er vedhæftet mødeindkaldelsen. 

mailto:post@harlevfr.dk
http://www.fairfestival.dk/


Ingen kommentarer til visionsplanen. Komme evt. ud i mindre bidder, 
men med samme ordlyd på hjemmesiden. Visions- og handleplanerne er 
dynamiske dokumenter, men for nuværende godkendt. 

 
3.2 Forretningsorden:  

3.2.1 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 
Revideret udkast er vedhæftet dagsordenen. Forretningsorden vedtaget 
incl. mindre ændringer. 

 
3.3 Vedtægtsændringer:  

3.3.1 Vi ønsker at afstemningsproceduren indskrives i vedtægterne 
3.3.2 Forslag til vedtægtsændring.  

3.3.2.1 Følgende punkt tilføjes som punkt 6.9:  
Afstemninger i forretningsudvalget afgøres med simpelt  
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 

Forslag til vedtægtsændringer er godkendt. Skal godkendes på repræsentantskabsmødet. 
 

3.4 Repræsentantskabsmøde 
3.4.1 Mødedato 
3.4.2 Endelig tilbagemelding vedr. opstilling. Resultatet af beslutningerne på 

mødet afholdt den 4/2-2021 er, at på valg er:  
3.4.2.1 Medlemmer: Merethe (genopstiller), Jacob (genopstiller), 

Thomas (genopstiller ikke), Ejgil (har overtaget Sols plads, 
som jo også er på valg i 2021) (?).  

3.4.2.2 Suppleanter: Bente (overvejer). Sol (genopstiller som 
medlem). 

Mødedato fastsat til 27. maj 2021 k. 1900. 
Ny konstituering jf. tidligere drøftelser og Bente’s udtræden. Medlemmer: Pia, Marie, Ejgil, Bente 
(Carsten overtager Bentes plads i 2021 – og er således på valg i 2022), Jacob, Sol, Merethe, Thomas,   
Carsten – 1. suppleant – indtræder i Forretningsudvalget på Bentes plads den 9/3-2021, Poul 2. 
suppleant – bliver 1. suppleant den 9/3-2021. 
Til repræsentantskabsmødet er nedenstående på valg: Jacob (genopstiller), Merethe (genopstiller), 
Sol (genopstiller), Thomas (genopstiller evt. som suppleant), Poul suppleant (genopstiller som 
medlem) 
 

4. Børn og unge 
4.1 Status. Afventer at verden åbner op. Der er muligvis en artikel på vej om 

Natteravnene mm fra en journaliststuderende. 
 

5. Trafik, veje og byplanlægning 
5.1 Krydset mellem Stillingvej, Ketting Parkvej, Harlev Kirkevej – status. Intet nyt. Carsten 

rykker Aarhus Kommune. 
5.2 Prioriteringsliste til Aarhus kommune – fremgår af visionsplanen. Ingen 

kommentarer. Carsten tager fat i Aarhus Kommune for et møde om prioriteringerne. 

http://www.harlevfr.dk/wp/wp-content/uploads/2015/12/0323Vedt%C3%A6gter-%C3%A6ndret-31.-marts-2016.pdf
http://www.harlevfr.dk/wp/wp-content/uploads/2015/12/0323Vedt%C3%A6gter-%C3%A6ndret-31.-marts-2016.pdf
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5.3 Møde vedr. Støjafskærmning på motorvejen. Forventet snarligt møde med lokal 
borger og Vejdirektoratet omkring støj fra Silkeborg-motorvejen. Carsten, Thomas og 
Ejgil deltager i det omfang det er muligt. 

 
6. Natur og miljø. Poul var fraværende. Ansøgning om frøpulje er en god ide. Deler opslaget på 

FB. Sol undersøger om der er egnede kommunale arealer, som måske kan komme i spil. 
Fællesrådet sørger for koordinering og tilbagemelding til kommunen. 
 

6.1 Status 
6.2 Frøpulje. Dokument er indsat her og vedhæftet mødeindkaldelse 

Aarhus Kommunes 

Frøpulje 2021.docx  
 

7. Kommunikationsudvalg 
7.1 Paraplyens fremtid 

7.1.1 Den 3/3-2021 talte MJR med Karin Sørensen juridisk kasserer ved 
menighedsrådet, der bekræftede, at de gerne vil forlænge aftalen vedr. 
Paraplyen til efter repræsentantskabsmøde på samme vilkår som i dag.   

7.1.2 Drøftelse af Paraplyens fremtid. Drøftelse af indstilling til 
repræsentantskabet.  

Vi forlænger aftalen med Menighedsrådet indtil næste repræsentantskabsmøde, og indstiller til 
forlængelse af aftalen til op til max. 4 år.  

 
8. Dato for næstkommende møde Onsdag 28. april 2021 kl. 1900 

8.1 Dagsordenspunkter til næste gang 
 

9. Eventuelt. Deadline til Paraplyen 10. maj 2021. 

 


