
Referat forretningsudvalgsmøde tirsdag 6. oktober 2020 

Tilstede var: Jacob Langvad, Bente Nordli, Thomas Jacobsen, Sol Hansen, Merethe Raundahl, Ejgil Rahbek, 

Poul Holm, Carsten Dam Hyldal (referent) 

1. Præsentation af AARTs arkitekter m.fl. af Rosenpostens ønsker om bebyggelsen på marken syd for 

Rødlundvænget. Teams-møde med deltagelse af beboerne på Rødlundvej 3-5, Rødlundvænget og 

Kettinggårdsvej. 

 

2. Dagsorden godkendt 

 

3. Referat fra sidste møde godkendt. Samtidig besluttede vi at slette punktet fremover, da det 

tidligere er aftalt, at referatet er godkendt efter en uge, hvis ikke der er kommentarer/input. 

 

4. 4.1 Fællesrådsseminar i Aarhus kommune aflyst pga. corona.  

4.2 Årligt møde med Teknik/Miljø planlagt til den 19/11-2020 fastholdes foreløbigt. MJR og evt. 
CDH deltager.  

 

4.3 Der har igen/kontinuerligt været åbenlyst salg af stoffer på skolen/hallens parkeringspladser. 

Derudover er der åbenlyst salg fra en bebyggelse i Lillering. Fællesrådet opfordrer til at 

borgerne kontakter politiet via 112 eller 114 i alle tilfælde, gerne med oplysninger om 

udseende, bilmærker, nummerplader og lign. Det åbenlyse hashmisbrug og hashrygning på 

skolens/hallens/Midtpunkts arealer er mindsket og hashrygningen foregår nu mere diskret 

baseret på umiddelbare tilbagemeldinger, det tidligere udsendte bekymringsbrev og dialog 

med de unge. 

 

5. Deltagelse i Tryghedsnetværket. Formålet er forebyggelse af kriminalitet og indbrud og øge 

trygheden i lokalområdet generelt. Løbende møder med Østjyllands politi og Aarhus Kommune. 

Børn /Unge-udvalget forventes stadig at deltage i netværket. 

Børn /Unge-udvalget planlægger (når Corona muliggør det) møde m. eventopstarter Albert fra 

Aarhus, der vil fortælle om, hvordan han har sparket gang i kultur/musikaktiviteter, der ikke 

eksisterer i forvejen. Bred opbakning fra Fællesrådet. Aktiviteten passer ind i Fælleskaber på tværs-

indsatsen. Obs på mulige snit/samarbejdsflader med spejderne. 

6. 6.1 Høringssvar vedr. udvidelse af E45 er indsendt 

6.2 Procedurer og aftaler. Fællesrådet besluttede, at fremover er det som udgangspunkt altid 

udvalgsformanden eller formanden, der koordinerer processen, opstiller interne tidsfrister, 

indsamler input, formulerer og indsender høringssvar underskrevet af udvalgsformanden og 

formanden for Harlev Fællesråd. Opgaven kan uddelegeres, men skal i hvert tilfælde tydeligt 

aftales. 

6.3 Henvendelse til Aarhus kommune vedr. årshjul, revidering af anlægsønsker indenfor veje/trafik 

mm. Vi har fået tildelt 2 faste kontaktpersoner. CDH følger op og orienterer på næste møde. 

6.4 Dagens præsentation af byggeplaner ved Rødlundvænget blev diskuteret, men ikke 

færdigdebatteret. Dialogen fortsætter på næste møde ons 28. okt kl. 1900, hvor fokus vil være 

rettet mod en visionsplan for Harlev. Inden mødet forbereder medlemmerne sig bl.a. omkring 

overvejelser for og imod ved Rødlundvænget, så vi kan formulere en samlet 

forhåndstilkendegivelse til bygherrerepræsentanterne. 



 

7. Natur og Miljø – NIL. Der blev fastsat dato for et udvalgsmøde – torsdag den 22/10-20 kl 20-21. 

 

8. Kommunikation. Generel diskussion af genoplivning af facebookside og/eller tilføjelse af 

blogfunktion på hjemmesiden til bedre distribution af nyheder imellem Paraplyens udgivelser. 

 

Helt generelt er Fællesrådet meget positivt indstillet overfor forslaget og synes det er en god ide. Vi 

skal i den forbindelse vær meget obs på: 

- Retningslinier, processer, ansvar, input og tilbagemeldinger 

- Hvor meget forpligter vi os til at svare på henvendelser, i hvilken grundighed og 

hastighed? 

- Skal det være en platform, hvor borgere skal kunne skrive til Fællesrådet, og kan vi 

afkræves en holdning til alting? 

- Skal/kan man slå kommentarfunktionen fra? 

- Opstilling af grupperegler for FB-siden 

- Vi genoptager dialog og træffer beslutning på næstkommende møde, hvor formanden 

for udvalget deltager 

- Udvalgets forslag til næste nummer af Paraplyen blev godkendt 

 


