
HARLEV FÆLLESRÅD 

Stallinggårdvej 1* 8462 Harlev J *  

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

 

 

Forretningsudvalgsmøde tirsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.30-21.30 i Regnbuen  

REFERAT  

 

 

Deltagere: Merethe, Pia, Marie, Sol og Jacob. 

 

Afbud: Carsten, Ejgil og Poul. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Orientering fra formanden: 

2.1 Velkommen til Helene Juul Munch.  

Helene er tekstforfatter, bor i Gl. Harlev og er gift med vores lokale sognepræst Mads 

Juul Munch. Helene indtræder i kommunikationsudvalget som suppleant.  

 

2.2 Poul på ”orlov” 

Poul har taget orlov fra forretningsudvalget som følge af deltagelse i valgkamp til 

byrådet i Aarhus Kommune. Poul tager stilling til genindtrædelse, når byrådsvalget er 

overstået. 

 

2.3 Orientering om besøg af borgmesteren i Harlev den 27/9-2021 kl. 17.30-18.30 

Fællesspisning. 18.30-19.30 HIK og HI&K. 

Rigtig fint møde, der startede med KROLF kamp, efterfulgt at fællesspisning på 

Lokalcenter Næshøj. Derefter stod den på velkomst og introduktion til HIK og 

fremvisning af HI&K. Politikere, borgere og formanden for fællesrådet deltog.  

 

2.4 Fællesrådsseminar den 14. oktober kl. 17-21.30. Status herpå. 

Merethe og Pia deltog. Rigtig godt arrangement. 

 

2.5 Besigtigelsesmøde den 4. oktober kl. 15-17.  

Status herpå under punktet. 

 

2.6 I tråd med politikken for arkitektur og bykvalitet er der nu udpeget projektleder til 

området Øst for Stillingvej – Randi Sandholm, Byplanarkitekt, T + 45 41856603, 

https://aarhus.dk/. 

 

2.7 Plan for bedre fordeling af almene boliger: FR blev gjort opmærksom på, at man 

politisk arbejdede med en plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Århus. Den 

11/10-2021 sendte MJR på vegne af Fællesrådet en henvendelse til teknisk udvalg, 

hvor der bl.a. blev spurgt ind til præmissen for konklusionen om, at Harlev er udpeget 

som havende et stort udviklingspotentiale grundet en forventet tilbagegang i 

befolkningstilvæksten: https://www.aarhus.dk/media/67209/plan-for-bedre-fordeling-

af-almene-boliger-i-hele-aarhus-kommune.pdf  

 

2.8 Åbning af HI&K den 14/12 kl. 14.00. Program inkl. deltagelse fra Fællesrådet 

Fællesrådet deltager ved Merethe, evt. Pia, Marie og Jacob. Deltagelsen kan begrænses 

i tilfælde af udvikling i corona smittetal.  
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2.9 Fællesskaber på tværs.  

Initiativet genoptages i samarbejde med HIK, HI&K, DGI, Aarhus kommune og Harlev 

Fællesråd. 

 

 

3. Økonomi 

3.1 Kontingent og kassebeholdning: 

Kontingenterne er stærkt på vej ind nu. Vores kassebeholdning er p.t. 60.040,- kr. 

Dette er en markant større kassebeholdning end i de seneste mange år. Især er 

andelen, der indbetaler 1.500,- kr. vokset. Af udestående indbetalinger mangler kun 

ca. 5.000,- kr. 

 

3.2 Udnyttelse af midler – Sponsorat til HI&K? 

Det blev besluttet, at Fællesrådet giver et sponsorat til HI&K på 20.000 kr., som skal 

bruges på en motorikbane/motorikområde. 

Baggrunden for at nedsætte Fællesrådets udgifter til Paraplyen samt at give Fællesrå-

dets medlemmer mulighed for at betale større kontingenter var netop at øge kassebe-

holdningen, så Fællesrådet har mulighed for bruge midler på aktiviteter og forhold, 

som er med at udvikle Harlev og omegn. Der var enighed om, at et sponsorat til moto-

rikbane/motorikområde opfylder dette formål.    

 

 

4. Punkter til drøftelse:  

4.1 Forslag om, at Carsten bliver konstitueret formand for By, Veje og Trafikudvalget til vi 

får en afklaring på Poul. 

Carsten valgt som konstitueret formand. 

 

4.2 Temaplan om landskabet i Aarhus fra den 27. september til 21. november 2021: 

https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/kommune-og-

lokalplaner/kommune-og-lokalplaner/2021/september/temaplan-om-landskabet-i-

aarhus/  

Sol og Merethe deltager i online informationsmøder. Sol laver udkast til høringssvar til 

1) Temaplan for Landskabet i Aarhus, 2) Temaplan for Naturen i Aarhus og 3) Et 

grønne Aarhus med mere blåt. Det kvalificeres af forretningsudvalet og indsendes retti-

digt.  

 

4.3 Temaplan: Et grønnere Aarhus med mere blåt fra den 27/9 til 1/12 2021: 

https://deltag.aarhus.dk/hoering/et-groennere-aarhus-med-mere-blaat 

Se punkt 4.2. 

 

4.4 Spildevandsplan 2021-2026 i høring Du kan se høringsmaterialet på Aarhus Kommunes 

hjemmeside: https://deltag.aarhus.dk/sites/default/files/documents/Forslag til 

Spildevandsplan 2021-2026.pdf. Høringen løber fra dato den 8. oktober 2021 til den 6. 

december 2021. 

Jacob deltager i informationsmøde d. 3. november. Jacob tovholder og vurderer, om 

der skal laves et høringssvar. Bliver formentlig ikke nødvendigt.   

 

4.5 Vælgermøde i relation til kommunal og regionsrådsvalget 

Det blev besluttet, at forretningsudvalget ikke faciliterer et vælgermøde. Hvis andre vil 

stå for det, bakker forretningsudvalget naturligvis op herom. 

Efter dialog med lokalpolitikere i området, herunder Lone Hindø, vurderes det, at 

Harlev Fællesråd er rigtig godt med i forhold til at gøre kommunen opmærksom på de 

problemstillinger borgerne oplever, men også de gode udviklingspotentialer, vi ser 

lokalt. Der arbejdes på det nye byråd inviteres til Harlev i 2022.    
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4.6 Forslag til indsats foråret 2022, der kunne understøtte politisk opbakning til 

budgetforslag vedr. sammenhængende Stisystemer v. Merethe  

https://docs.google.com/document/d/14WCKkKbhXT3UCXAyBgef6k4D2LGZYkYZ/edit 

           Fuld opbakning hertil. 

             
5. Kommunikationsudvalg 

5.1 AD medie_Landsbyfilm_Oplæg til storyboard er ikke glemt.  

Marie, Helene og Merethe arbejder videre på det.  

 

5.2 Henvendelse vedr. Questen_  

Et koncept til nye spændende kultur, sundhed, motion og naturaktiviteter for jeres by. 

Et underholdningsfirma med navn Secret Games i Aarhus, hvis nye service går ud på at 

udvikle underholdningsaktiviteter for forskellige byer og offentlige institutioner. 

Produktet hedder Street Quest, hvilket har fokus på at forøge tourisme, introducere 

lokale til kulturen, historie og natur i deres hjemby, og motivere flere udendørs 

aktiviteter med venner og familie. 

De har samarbejde med Uldum lokalråd. Se Uldum Quest her: streetquest.dk. 

Vi prioriterer udarbejdelse af film om Harlev på nuværende tidspunkt. Der kan være 

potentialer i initiativet, men vigtigt at vi også forholder os til eventuelle udgifter og 

driften i det. Marie giver Questen en tilbagemelding.  

 

5.3 Paraplyen_deadline 1. november. HUSK bidrag fra formænd.   

Merethe laver orientering fra Fællesrådet. Marie og kommunikationsudvalget tager fat i 

dem, de mangler indhold fra. 

 

5.4 Tekster om udvalgets arbejde til hjemmesiden.  

Videre arbejde med hjemmesiden. Det står lidt stille lige nu pga. travlhed, men bliver 

forhåbentlig taget op igen fra og med december af Marie og Helene. 

 

5.5 Layout 

Sognebladet får nyt layout lavet af Kasper Kaufmann fra og med næste nummer. 

Paraplyen afventer og ser, hvordan det ser ud, og om vi har lyst til at bruge det også. 

Hvis vi vil bruge det, kræver det nok, at vi kan købe retten til at bruge det af 

Kasper/Sognebladet. 

Vi ser tiden an og vurderer behovet for eventuelle ændringer foråret 2022.   

 

5.6 Læserbrev vedr. støjproblemet på Stillingvej.   

Vi har modtaget et læserbrev fra en borger, som ønsker at gøre opmærksom på 

støjproblematikken i Paraplyen og ønsker mere handling. Harlev Fællesråd har gennem 

mange år arbejdet hårdt for at gøre opmærksom på og handle på problemstillingen, 

indenfor de rammer vi har. Marie og Merethe følger op.  

 

 

6. Natur og miljø 

6.1 Henvendelse til kommunen vedr. grønt område på Sydbakken. 

Det et den tidligere VAM grund. Dette indtænkes i kommende indsatsområder i Natur 

og Miljø udvalget.  

Den områdeansvarlige hos kommunen er meget travl, og nærmest umulig at få fat på. 

Der rykkes – igen – om 14 dage. 

 

6.2 Møde med Mads Juul Munch vedr. sammenhængende stisystemer og oplevelser i det 

fri.  

Sol og Pia deltog på Menighedsrådsmøde den 25/8. Opfølgning herpå v. Sol 

Menighedsrådet ønsker ikke at indgå samarbejder vedr. sammenhængende stisystemer 

og oplevelser i det fri.  
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6.3 Smag på Aarhus – mulig ansøgning. 

Vi afventer svar fra kommunen vedr. VAM grunden, hvor det eventuelt kunne være 

aktuelt.  

 

 

7.  Børn og unge 

7.1 Henvendelse vedr. manglende pasningsmuligheder i Harlev – status herpå v. Jacob. 

 

Jacob har kontaktet kommunen og har været i dialog om problemstillingen.  

Kommunens svar er; ”at der er otte garantidistrikter i Aarhus Kommune, og kommu-

nens pasningsgaranti er opfyldt, når alle børn får tilbudt en dagtilbudsplads inden for 

det garantidistrikt, de bor i. Det betyder, at der ikke kan bygges i Harlev, når der er le-

dige pladser i den anden ende af distriktet, selvom forældre kan opleve at skulle køre 

langt med deres børn, da garantidistrikterne løber langs indfaldsvejene”. 

Bl.a. SF og Venstre har rejst problemet i byrådet, da samme problemstilling opleves i 

Solbjerg, Hårup, Skærring, Beder, Malling, Mårslet, Skødstrup, Lystrup og Sabroe.  

 

7.2 Status på stormøde med børn og unge i Harlev fritidstilbud. 

Der har ikke været ressourcer i udvalget til at afholde mødet i efteråret som ellers 

planlagt, og på grund af den forventede udvikling i covid19-situationen i vinterperioden 

udskydes mødet til foråret / forsommeren 2022. 

 

7.3 Møde i Tryghedsnetværket mandag d. 4. oktober 2021 fra kl. 19.00-20.00. Status og 

drøftelse af deltagelse fremadrettet. 

Møde afholdt. Pia deltog og deltager fremadrettet. 

Bo trygt-poserne udleveret. Se bilag. Poserne uddeles til åbningen af Multihallen. 

 

7.4 Samarbejde med menighedsrådet om forløb for familier uden netværk. 

Meningsrådet ønsker at samarbejde om dette og udbyde forløb i 2022. Pia følger op på 

det.  

 

8. Trafik, veje og byplanlægning 

8.1 Henvendelse fra Lone Hauge vedr. forbedringer af stiforbindelse bl.a. ved Lillering 

Skov.  

Jacob svarer Lone. 

 

8.2 Status på prioriteringsliste v. Sol efter besigtigelsesmødet. 

Lars Clausen fra Aarhus Kommune skriver:  Fællesrådet modtog i starten af juni den 

årlige orientering fra Mobilitet om status i jeres område. Heri er de aftalte, opdaterede 

mobilitetsudfordringer oplistet.  

Gennemgang af listen efter besigtigelse den 4/10-2021 15-17.15 v. Sol. 

Udvalget afholder møde om prioriteringslisten snarest muligt. 

 

8.3 Mødedato for besigtigelse i Syd med opfølgning på tidligere aftaler.  

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 udgangs-

punkt heri. Og at der her træffes aftale mellem fællesråd og Teknik og Miljø om opfølg-

ning 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 

Skal vi følge op på denne? Bl.a. mulighed for at etablere sti omkring golfbanen, langs 

Tarskovvej, bag ”Harlev Mølle” etc.  

Dette drøftes med Borgerforeningen i Gl. Harlev 

 

9. Dagsordenspunkter til næste gang 

Punkterne 8.2 og 8.3 skal på. 

 

10. Eventuelt 

Mødet i december flyttes til januar, hvor vi også afholder en nytårskur. Dato den 12/1-

2022.  


