
Referat fællesrådsmøde 18. aug 2020 
 
Tilstede var: Ejgil Rahbek, Merethe Raundahl, Poul Christensen, Pia Ølholm, Marie Hastrup, Sol 
Hansen, Bente Nordli, Carsten Dam Hyldal. Afbud fra Thomas Jacobsen og Jakob Langvad 
 

1. Velkommen til de nye medlemmer, Poul, Pia og Marie 
2. Dagsorden godkendt 
3. Referat godkendt  

4. Endelig konstituering som fulgte efter repræsentantskabsmødet med følgende 
ændringer: Bente Nordli indtræder i Trafik, Veje og By-udvalget. Blad og Info 
omdøbes til kommunikationsudvalget. Ældreudvalget nedlægges officielt, og i 
stedet forsøges ældreområdet indtænkt i alle de andre udvalgt, hvor det er 
relevant. 

5. Meddelelser fra formanden: 
Nyt initiativ i Harlev omkring fællesskaber på tværs. Initiativtagere er Harlev Idræts- og 
Kulturcenter, Harlev idrætsklub, Harlev Fællesråd, Harlev erhvervsforening, Harlev-Framlev 
grundejerforening, Harlev dagtilbud og Næshøjskolen. Dialog om, hvordan vi udvikler, forstærker 
og forbedrer frivillige fællesskaber på tværs i Harlev og omegn. 
 
5.2 Status på Harlev idræts- & Kulturcenter. Projektet har været sendt i udbud. I løbet af 
august/september præsenteres forslag fra 3 entreprenører og der træffes beslutning om, hvem 
der vinder udbuddet.  

 
5.3 Dialog med Røde Kors omkring mulig satellit udenfor Ringgaden. Frivillig hjælp til socialt 
udsatte, besøgscafe og netværk. Møde med Røde Kors 19 aug 2020. Mere følger. 
 
5.4 Fællesrådsseminar hos Aarhus Kommune. Aarhus kommune inviterer sammen med 
arbejdsgruppen for fællesrådene. Merethe sender indbydelsen rundt, alle er velkomne. Emnerne 
er politik, arkitektur, bykvalitet, planstrategi 2019 mm. 
 
6. Økonomi. Mange medlemmer har endnu ikke betalt, Kassereren rykker... 
 
7. Bekymringsbrev. HIK, Næshøjskolen, fritidsklubben m.fl. har stået bag afsendelsen af et 
bekymringsbrev efter der over en længere periode har været et åbenlyst salg og misbrug af 
rusmidler i Harlev, bl.a omkring Regnbuen og Midtpunkt. Sommeren har været afdæmpet, men 
problemerne er på ingen måde løst. 
 
7.2 Møde med de unge. Børn & Ungeudvalget har talt med nogle af de lokale unge omkring deres 
ønsker og behov. Et stort ønske er en overdækket terrasse ned skraldespande, og evt. en 
skaterbane. Og gerne et sted, hvor man feks kan reparere scootere sammen med voksne. Udvalget 
arbejdet videre med ideerne. 
 



8.1 Anlægsprogram. Hvis de kommunale budgetter og overslag holder er forventningen, at der 
etableres en stitunnel under Stillingvejen ved Ketting Parkvej og tilhørende cykelsti til Gl. Harlev i 
løbet af 2021. 
 
Generel diskussion om, om Aarhus Kommune opererer med et årshjul og hvordan fællesrådet 
bedst får bud ind med ønsker. Og har vi mulighed for at revidere vores prioriterede ønskeseddel? 
CDH undersøger hos kommunen.  
 
8.2 Ønske om fartdæmpning på Grønhøjvej. CDH tjekker status. 
 
8.3 Temaplan for erhvervsarealer ved Framlev/Hørslev. Høringssvar indsendt 30. juni 2020 
 
8.4 VVM-undersøgelse af udvidelse til 3 spor på E45. Efter henvendelse fra lokal beboer 
undersøger Fællesrådet muligheden for at afgive høringssvar til VVM-undersøgelsen. 
 
8.5 Aktuelle/kommende boligområder. AlmenBo har betinget købt området syd for 
Aadalsparken, og ønsker Fællesrådets tilkendegivelse af, hvorvidt tankerne om almene boliger kan 
støttes. Fællesrådet kan ikke på forhånd binde os til delprojekter, når byggeplaner og lokalplanen 
for hele området (herunder området syd for "Den gule gård") endnu ikke kendes. 
 
Fællesrådet har fået en henvendelse fra en ejendomsudvikler, som ønsker at bebygge området syd 
for Rødlundvænget og nord for Lilleringskoven(langs grusvejen). Området ejes af Knud Egholm 
Petersen. 
 
Ejgil Rahbek forsøger at sætte et møde op med både AlmenBo og udvikleren for Knud Petersens 
område. 
 
En kort, generel diskussion fulgte omkring visionerne for Harlev, hvad Harlev-borgerne ønsker af 
området, hvordan byen udvikles bedst muligt. Hvilke boligtyper har vi, hvilke ønsker vi? 
Diskussionen blev ikke færdig og fortsættes på nyt møde. CDH forsøger at få oversigt over 
boligtyper og fordeling, (hvis en sådan findes) hos Aarhus Kommune. 
 
Kommunikationsudvalg. Det nye udvalg vil tage initiativ til at få bedre styring og planlægning af 
artikler i Paraplyen og på 8462Harlev-appen. 
 
Næste møder er aftalt til 8. okt 2020, 9. dec 2020, 4. feb 2021. Repræsentantskabsmøde foreslås 
til 24. marts 2021, men skal koordineres med generalforsamling i HIKC. 

 


