
 

HARLEV FÆLLESRÅD 
Stallinggårdvej 1* 8462 Harlev J *  

E-mail: post@harlevfr.dk * Website: harlevfr.dk  
 

 
Referat af Forretningsudvalgsmøde tirsdag den 24. august kl. 19.30-21.00 i mødelokalet ved 
klubhuset. Tilstede var Carsten Dam Hyldal(referent), Merete Raundahl, Ejgil Rahbek, Sol Hansen, Pia 
Ølgod, Marie Hastrup 
 
Referat med kursiv.  
 
Næste møder planlagt til 27. okt og 8. dec 2021. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ekstra indkomne emner: 
 
Borgmester Jakob Bundsgaard kommer på besøg i Harlev 27. sep 2021. Harlev Idrætsklub (HIK)  er 
vært. 
 
Borgerhenvendelse fra Carsten Hjort Pedersen om vejstøj, fordeling af gymnasieelever, byggegrunde, 
institutionspladser mm. De af emnerne, der ligger indenfor Aarhus Kommunes og Fællesrådets ansvar 
er alle aktuelle punkter, som Fællesrådet har, er, eller forventes involveret i. 
 

2. Orientering fra formanden: 
 

2.1 Hørringsvar vedr. Mobilmast i Labing blev indsendt den 7/7-21 
2.2 Henvendelse vedr. sammenhængende stisystemer blev sendt til Byrådet den 7/7-21. 

Positiv respons og konstruktiv tilbagemelding fra Mobilitet. Se bilag 1 
2.2.1 Drøftes yderlig under punkt 7.3 

2.3 Samarbejdsaftale med AD Media vedr. udarbejdelse af film om Harlev er 
underskrevet 17/8-2021. Se vedhæftet fil.  

Formålet er promovering af Harlev-området for eventuelle tilflyttere. Hvis finansiering opnås 
forpligter Fællesrådets sig til at deltage i produktionen efter nærmere aftale. 

2.3.1 Oplæg til indhold i filmen drøftes under punkt 4.1? 
2.4 Hvordan kan vi forbedre det lokale demokrati 

2.4.1 Handletanken for Lokalt Demokrati har afleveret sine 
anbefalinger til, hvordan det lokale demokrati i Aarhus 
kommune kan styrkes. Nu vil de gerne høre vores mening.  

2.4.2 Læs anbefalinger og indsend høringssvar: 
https://deltag.aarhus.dk/hoering/hvordan-kan-vi-forbedre-det-
lokale-demokrati 

2.4.3 Hørringsbrev vedhæftet. 
Marie ser om hun kan nå at indsende kvalificeret høringssvar. 
 

2.5 Kirstinelund_Jens Ove Sørensen tog kontakt i fht. kvalificering af ældreboliger. 
Drøftede henvendelsen med flere af jer og fremsendte nedenstående se bilag 2 inkl. 
svar fra Jens Ove.  

mailto:post@harlevfr.dk
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Fællesrådet har givet input til størrelsen af ældreboligerne, og derudover lagt vægt på, at vi mener 
der er bygget tilstrækkeligt med rækkehuse i Harlev over de sidste år, men at der er mangel på 
parcelhuse. 

2.6 Orientering fra Jens Ove Sørensen om Almen Bos byggeplaner. De må bygge op til 8,5 
m.  

2.6.1 Se vedhæftet filer 
2.7 Politik for Arkitektur og Bykvalitet 

2.7.1 Der afholdes debatsalon om ”Lokalområdernes unikke kvaliteter 
og muligheder” den 2. september. Poul deltager og evt. Sol. 

 
 

3. Punkter til drøftelse:  
 

3.1 Politisk opbakning til budgetforslag vedr. sammenhængende Stisystemer 
3.1.1 Socialdemokratiet har sendt det videre til politisk ordfører, 

Anders Winnerskjold. Det vil derefter indgå i deres arbejde i 
forbindelse med budget 2022.  

3.1.2 Læs: 
https://docs.google.com/document/d/14WCKkKbhXT3UCXAyBg
ef6k4D2LGZYkYZ/edit 

3.1.3 Andre partier vi kan tage fat i? 
Forslaget er sendt til Soc. Dem. Ejgil forsøger at få opbakning fra Konservative og Venstre. 
 

3.2 Temaplan om arealer til alle boligtyper:  
3.2.1 Temaplan om arealer til alle boligtyper er behandlet på byrådet 

den 19/4-2021. Det handler bl.a. om området øst for Stillingvej. 
3.2.2 Seneste version findes her: 

https://dokument.plandata.dk/12_10809244_1624262259816.p
df 

3.2.3 Høringssvar er vedhæftet og indsendes inden den 30/8-21. 
Høringssvar kan se på Harlev Fællesråds hjemmeside. 
 

4. Kommunikationsudvalg 
4.1 AD medie_Landsbyfilm_Oplæg til storyboard skal udarbejdes til næste møde. Hvem 

vil være med sammen med Marie? 
Marie. Merethe og Helene (se punkt 4.2) laver oplæg til storyboard, der kvalificeres på 
næstkommende møde i forretningsudvalget.  
4.2 Nyt interesseret medlem til kommunikationsudvalget. Men vedkommende har 

desværre ikke nogen forening bag sig. Kan man være løsgænger?  
Helene Munck er interesseret i at deltage i Fællesrådets arbejde og kan efter bestyrelsens opfattelse 
opstilles med baggrund i Gl. Harlevs borgerforening som suppleant. Hun ønsker at indtræde i 
kommunikationsudvalget. 
 

4.3 Bidrag til Paraplyen - uddybning af, hvad der er behov for fra udvalgsformændene til 
hvert enkelt blad.  

4.4 Tekster om udvalgets arbejde til hjemmesiden. 
De enkelte udvalgsformænd bedes skrive indlæg om, hvad og hvilket de har arbejdet med i udvalgene 
siden sidste udgave af Paraplyen. Marie udstikker deadlines. 
Ydermere skal hvert udvalg indsende en kort beskrivelsen af udvalgets arbejde til hjemmesiden.  
Natur og miljø har indsendt, de resterende udvalg mangler. 
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5. Natur og miljø 
5.1 Borgerhenvendelse fra Inge Pedersen den 14/7-21 

5.1.1 Bevarelse af jernbanediget – se bilag 3 
5.1.2 Det er indskrevet i hørringsvaret vedr. boligudstykning øst for 

Stillingvej. Andre måder vi kan følge op? 
5.2 Borgerhenvendelse fra Anne Grethe Schmidt Jensen den 12/7-21 og Hanne Sørensen 

den 23/8-21 
5.2.1 Vedr. grønt område på Sydbakken – tidligere VAM-grund – se 

bilag 4 
5.2.2 Den indtænkes i kommende indsatsområder i N&M udvalget 

Borgerforslaget vedrører ønske om at søge frøpuljen til at så blomster på VAM-grunden. Grunden er 
et prioriteret område for natur og miljøudvalget. Sol taler med kommunen om mulighederne 
generelt. Kan muligvis kombineres med frøpuljen og plant-et-træ-kampagnen. Sol laver ansøgning til 
kommunens frøpuljen inden den 1. steptember. Borgerne indtænkes kvalificering af området. 
 

5.2.2.1  
5.3 Møde med Mads Præst vedr. sammenhængende stisystemer og oplevelser i det fri.  

Sol og Pia deltager på Menighedsrådsmøde den 25/8.  
5.4 Opdatering på udvalgsmøde i natur og miljø den 19/8-21 – herunder indsatsområder 

i 2021/2022 v. Sol 
 
Der er vedtaget 4 indsatsområder. 1) Det grønne skal mere på dagsordenen 2) Ønsket om 
sammenhængende stisystemer og ”det grønne” skal konkretiseres i alle handleplaner og 
fokusområder. 3) dvalget arbejder videre med formidling af turforslag i naturen, på offentlig 
tilgængelige stiforslag og legeområder. Det formidles i Paraplyen og på hjemmesiden. Sol udarbejder 
kort. Pia udarbejder turforslag til byens legepladser og områder i Harlev og omegn. 4)  Der er fokus 
på at øge kvaliteten af VAM-grunden på Sydbakken i samarbejde med borgerne. 
 

6.  Børn og unge 
6.1 Henvendelse vedr. manglende pasningsmuligheder i Harlev – status herpå v. Jacob 

Præcis status ukendt status, men Jacob Langvad har indsendt henvendelse til kommunen. 
6.2 Opdatering på udvalgsmøde i børn og unge – herunder indsatsområder i 2021/2022 

v. Marie og Pia. Udvalget planlægger at afholde et dialogmøde for byens unge (i 
første omgang fra 7. klasse og op) som gerne skal munde ud i konkrete eksempler på, 
hvad de unge har af ønsker til fællesskabende fritidsaktiviteter som ikke allerede 
findes i Harlev. Tanken er at få forskellige oplægsholder fra fx Open Space Aarhus, 
Ungdomskulturhuset Aarhus, Ungdomsskolen i Aarhus mf. til at holde korte oplæg, 
som de unge kan blive inspireret af.  

 
7. Trafik, veje og byplanlægning 

7.1 Kirstinelund: Henvendelse fra Jens Ove Sørensen ejer og kommende ejere af 
lokalplansområdet 340120BO 8462 Harlev, der har ansøgt kommunen om at udnytte 
yderlig 2 områder ved Kirstinelund til bebyggelse som tillæg til kommuneplan 2017 
rammeområde 340120BO. Jens Ove ønsker Fællesrådets opbakning til projektet. 

7.1.1 Ansøgningen er vedhæftet som fil med mail i 3 bilag 
7.1.2 Drøftelse heraf 

Fællesrådet kan ikke støtte en yderligere udnyttelse af området. Dels af hensynet til at respektere 
Tåstrup som landsby med landsbypræg og karakter, dels med ønske om ikke at gå på kompromis med 
grønne og rekreative områder, som vi ønsker opprioriteret 
 

7.2 Status på prioriteringsliste v. Poul. 



7.2.1  Lars Clausen skriver:  Fællesrådet modtog i starten af juni den 
årlige orientering fra Mobilitet om status i jeres område. Heri er 
de aftalte, opdaterede mobilitetsudfordringer oplistet.  

7.2.2 Gennemgang af listen  
7.3 Status på prioriteringsmøde med Aarhus kommune vedr. den nordlige del. Afholdes 

mødet den 31/8-2021 kl. 16-17.30? 
7.3.1 Hvem deltager  

7.4 Mødedato for besigtigelse i Syd med opfølgning på tidligere aftaler. Hvem aftaler 
det? 

 
Sol/Poul tjekker op på datoen med kommunen for besigtigelse i den nordlige del af Harlev. Sol 
forventer at deltage i besigtigelsen, Poul og Carsten gør muligvis. 
 

7.4.1.1 Baggrunden herfor er svaret fra Mobilitet på vores 
henvendelse til Aarhus Byråd den 7/7-21, hvor Lars Clausen 
svarer:  Vi er opmærksomme på, at jeres seneste 
henvendelse indeholder et forslag for den nordlige del af 
Harlev-området også, og at det tilsvarende forslag for den 
sydlige del beskriver jeres idéer til et sammenhængende 
stisystem. 
Også her er der primært fokus på udnyttelsen af de 
eksisterende stier, ikke mindst de rekreative. Vi foreslår 
derfor, at der gennemføres en ny besigtigelse med 
udgangspunkt heri. Og at der her træffes aftale mellem 
fællesråd og Teknik og Miljø om opfølgning og fremadrettet 
aktion på de konkrete forslag. I samme forbindelse kan der 
passende gøres status på de aftaler, der blev truffet i 
forbindelse med besigtigelsen i den sydlige del 

 
Merethe svarer Lars. Carsten undersøger hvornår en besigtigelse kan finde sted mht den sydlige del. 
Udvalget og Merethe ønsker at deltage ligesom formanden for Gl. Harlev Borgerforening, Tina Møller 
Dam inviteres med.  

 
8. Dagsordenspunkter til næste gang 

Henvendelse fra Lone Hauge, sættes på som punkt til næste møde. 
9. Eventuelt 
10. Merethe foreslå at forretningsudvalgsmøderne også kan holdes ”ude i byen” så vi på den 

måde kommer rundt i området. Næste møde afholdes i Regnbuen.   
 
 
 
 


