HARLEV FÆLLESRÅD
Stallinggårdvej 1* 8462 Harlev J *
E-mail: post@harlevfr.dk * Website: harlevfr.dk

Referat af forretningsudvalgsmøde 12. januar 2022 i Gl. Harlev præstegård med efterfølgende
nytårskur.
Fysisk og digitalt var følgende til stede: Merethe Raundahl, Poul Holm, Marie Hastrup, Sol Hansen,
Jacob Langvad, Pia Ølholm, Ejgil Rahbek, Carsten Dam Hyldal og Helene Juul Munck.
Referat med kursiv. Næste møde fastsat til tirsdag 22. februar 2022.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden, herunder velkommen til Helene. Godkendt.
2. Orientering fra formanden jf. dagsordenen. Orientering jf. punkterne.
2.1 Materiale vedr. sammenhængende stisystemer i Nord er sendt til Borup Fællesråd
med det formål at koordinere/sammentænke vores indsatser.
2.2 Harlev Idræts- og Kulturcenters åbning den 14/12-2021. Fællesrådet var
repræsenteret og aktivt deltagende hele dagen. På vegne af Fællesrådet holdt
formanden tale til det officielle arrangement, hvor bl.a. borgmesteren, rådmænd,
politikere deltog og til aftenarrangementet for borgerne. Til orienteringen kan talen
læses i bilag 1. Tryghedsposer fra Tryghedsnetværket blev ligeledes uddelt v.
Merethe.
2.3 Som aftalt er der doneret og overført 20.000 kr. til HI&K målrettet motorikbane.
Opfølgning på det og kommunikationen heraf drøftes under punkt 3.
2.4 Fællesskaber på tværs genoptages i samarbejde med HIK, HI&K, Aarhus kommune og
DGI efter uge 12.
2.5 Hilsen fra Dorthe Borgkvist med tak for samarbejdet.
3. Punkter til drøftelse:
3.1 Opfølgning på og kommunikation af sponsorat. Se udkast bilag 2. Hensigten er, at det
bringes i Galten Folkeblad og postet på FB om 2-3 uger. Helene læser korrektur, ellers
ok til indlægget.
3.2 Dato for repræsentantskabsmøde 2022. Fastsat til 17. marts 2022 kl. 1900. Merethe
tjekker om vi kan afholde repræsentantskabsmødet i enten Framlev eller Gl. Harlev
kirkes lokaler.
3.3 Hvem er på valg og hvem er ikke?
Carsten, Pia, Marie er på valg. Umiddelbart genopstiller alle. Ejgil er også på valg,
men ønsker evt. i stedet at fortsætte som ekstern konsulent og bidrage til Paraplyen
nr. 100 og arbejdet med udvidelsen øst for Stillingvejen. Umiddelbart fortsætter de
resterende medlemmer også, men alle tager endelig stilling inden næste møde.

4. Kommunikationsudvalg
4.1 AD medie_Landsbyfilm_Marie, Helene og Merethe har afholdte møde herom. Status
herpå. Landsbyfilm om Harlevs kvaliteter til info til kommende og netop tilflyttede
borgere overvejes. Måske skal der være medvirken af lokale kræfter? AD Film

4.2

4.3
4.4
4.5

mangelr svar på finansieringen, som skal ske via de lokale erhvervsdrivende. Vi
afventer svar herpå inden vi gør mere.
Status på læserbrev/borgerhenvendelse vedr. støjproblemer på Stillingvejen. Marie
og Merethe har afholdt walk-and-talk møde med borgeren den 5/1-2022. Status og
”næste skridt”. Diskussion om evt. samlet henvendelse til Aarhus Kommune med
Harlev-Framlev Grundejerforewning og Fællesrådet som afsendere. Vi afventer svar
fra borgeren.
Marie laver udkast til artikel til Paraplyen, hvilke indsatser der er gjort, hvilken
mødeaktivitet der har været og hvilke handlemuligheder vi har ift. Aarhus Kommune
om støj fra Stillingvejen.
Skabelon_Brevhoved til dagsorden, høringssvar_status på det. Fællesrådet får nyt og
ensartet brevhoved snarest.
Indhold til Paraplyen_ HUSK bidrag fra formænd. Alle aktuelle bidrag sendes til Marie
med deadline 7. februar 2022.
Webhotel_One.com_Betalt for 2021. Bare til info, en ren og skær nødvendighed.

5. Natur og miljø
5.1 Henvendelse til kommunen vedr. grønt område på Sydbakken – tidligere VAM grund.
Aftalen den 27/10 var at følge op efter 14 dage. Status v. Sol. Sol har rykket Aarhus
Kommune, som ”gerne vil være med til at finde på noget”. Måske skal vi holde et
borgermøde om det. Sol og udvalget arbejder videre med ideen og de lokale
interesser.
5.2 Blomsterførpulje – muligt at søge og kommunikerer det til borgerne. Se bilag 2.
Deadline 15. marts 2022. Vi bruger krudtet på punkt 5.1 i stedet, da frøpuljen er til
private arealer, og som vi ikke tidligere har haft succes med. Marie laver nyhed om
det til Paraplyen og Facebook.
5.3 Artikel til Paraplyen med turforslag – hvem handler på det? Sol undersøger
muligheder for en artikel om de nye stiger i Tåstrup Mose/Lillering skov ifm.
fredningen.

6.

Børn og unge
6.1 Samarbejde med menighedsrådet om forløb for familier uden netværk – status v. Pia.
Pia har talt med Mads Munck omkring netværk for familier og enlige, men er nødt til
at udskyde de fysiske sammenkomster til post-corona.

7. Trafik, veje og byplanlægning
7.1 Status på prioriteringsliste. Fremlæggelse af den opdaterede liste.
Sol finder udvalgets prioriterede liste og indkalder til et opfølgende møde i udvalget.
7.2 Sol tilføjer kommentarer til referatet af besigtigelsen i den nordlige del af Harlev,
hvorefter der sendes en samlet tilbagemelding til kommunen. Sagerne har desværre
skiftet udvalg i kommunen. Merethe koordinerer med Gl. Harlev borgerforening
omkring en evt. besigtigelse syd for Harlev..
8. Økonomi - Kaj deltager under dette punkt
8.1 Regnskab for 2021_Fremlægges. Det ureviderede resultat for indtægter/udgifter er
stort set gået i nul for 2021. Budget 2021 vs. realiseret 2021 blev gennemgået uden
kommentarer. Regnskabet afventer den endelige form og godkendelse.
9. Mødedatoer for 2022
9.1 Mødefrekvens, varighed og tidspunkter. Udskudt til næste møde pga tidsmangel.

9.2 Dagsordenspunkter til næste gang. Næste møde fastsat til tirsdag 22. februar 2022.
10. Eventuelt Tapas og bobler

