Harlev 22. februar 2022
Referat af Forretningsudvalgsmøde tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.00 via teams.
Referat med kursiv. Deltagere var Carsten Dam Hyldal, Jacob Langvad, Sol Hansen, Ejgil
Rahbek.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden OK
2. Orientering fra formanden:
2.1 Der afholdes formandsmøde for Fællesrådene den 24. marts kl. 16-18. MR
deltager, hvis hun i mellemtiden genvælges som formand.
2.2 Sol, Carsten, Poul, Pia og Merethe deltog den 7/2-2024 til orienteringsmøde med
Aarhus kommune vedr. det nye erhvervsområde i nord og helhedsplanen
udstykningen øst for Stillingvej. Der udarbejdes et helhedsplanstudie og
lokalplan for erhvervsområdet og en helhedsplan for området øst for Stillingvej.
Aahus kommune inviterer i samarbejde med Harlev Fællesråd til borgermøde om
planerne foråret 2022.
Aarhus Kommune lovede at indtænke begge områder i planlægningen. Vi presser
i mellemtiden på for trafikløsninger, jernbane/letbane, og en samlet
byplanlægning.
3. Punkter til drøftelse:
3.1 Fællesrådets samarbejdsaftale – skal give en tilbagemelding til
arbejdsgruppen. I kan læse om arbejdsgruppens formål og opgaver her:
https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/#6
3.1.1 Besvar nedenstående spørgsmål, der skal indsendes til
arbejdsgruppen inden 1. marts:
o a) Hvilke punkter fungerer godt i samarbejdsaftalen
o b) Hvilke punkter fungerer ikke eller udføres ikke
o c) Hvad vil kunne gøre arbejdet i fællesrådet bedre eller
lettere
o d) Hvad skal der til for at sikre en ligeværdig dialog mellem
byråd og fællesråd?
o e) Hvilke ønsker har I konkret til en revideret
samarbejdsaftale?
Tilbagemelding til MR senest 1. marts 2022
3.2 Repræsentantskabsmødet den 17. marts kl. 19 i konfirmandstuen i Gl.
Harlev
3.2.1 Lokalet er booket
3.2.2 Hvem er på valg og hvem genopstiller?
3.2.2.1 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. Helene ønsker at stille om som medlem.
Merethe er i dialog med mulige interesserede. Der er max. 8 pladser i forretningsudvalget +
suppleanter (som har samme indflydelse og taletid, men ikke stemmeret). Jacob, Sol, Poul og

Merethe er ikke på valg i 2022. Ejgil genopstiller ikke, men ønsker at arbejde med Paraplyen
og udvidelsen øst for Stillingvejen som ekstern konsulent.
3.2.3 Kommunikationen af repræsentantskabsmødet
3.2.3.1 Mødet er offentliggjort i Galten Folkeblad onsdag den 26/12022 og dermed rettidig indkaldt
3.2.3.2 Sendes ud via Paraplyen – Marie ansvarlig
3.2.3.3 Sendes til medlemmer – Merethe er ansvarlig
Merethe sender invitationen til alle medlemmer og opdaterer
medlemslisten)
3.2.4 Forplejning
3.2.4.1 Helt op til jer, hvad der skal serveres – Sol og Pia ansvarlig
Sol og Pia styrer traktementet, som skal være let og overskueligt.
3.2.5 Formandsberetninger
3.2.5.1 Alle formændsberetninger udarbejdes og fremsendes til
MJR senest den 15. marts.
4. Kommunikationsudvalg
4.1 Skabelon_Brevhoved til dagsorden, høringssvar_Er udarbejdet. Sendes med
referatet ud.
4.2 Status på Paraplyen
5. Natur og miljø
5.1 Planer for grønt område på Sydbakken, tidligere VAM grund. Status på udvalgets
planer.
Aarhus Kommune er åben overfor borgermøde for en mindre kreds. Dato ikke fastsat endnu, vi
afventer svar fra Kommunen. Der er (ifølge efterretningerne) ikke en grundejerforening på
Sydbakken, vi evt. kan invitere.
6.

Børn og unge
6.1 Siden sidst
Bjarne Nørgaard stopper som formand for Natteravnene efter en kæmpe indsats.
Natteravnene skal derfor have ny formand.
Fællesrådet ønsker stadig at holde dialogmøder med de unge i byen om fritidstilbud. Forventes
afholdt i manj/juni.
7. Trafik, veje og byplanlægning
7.1 Status på prioriteringsliste_Fremlæggelse af den opdaterede liste til drøftelse.
7.2 Erhvervsområdet i nord og helhedsplan øst for Stillingvej. Se status under
orientering fra formanden.
Udvalget diskuterede efter mødet prioriteringslisten, og hvordan vi ønsker ønskerne prioriteret
fremover. Vi regner med at holde møde med Aarhus Kommune igen vedr. prioriteringerne her i
foråret, som opfølgning på de sidste møder og for at sikre fremdriften.
8. Økonomi
8.1 Regnskab for 2021 er godkendt af revisorerne
8.2 Budget 2022 tilføjes post på 10.000 kr. til aktiviteter
Ingen kommentarer er tidligere gennemgået og nu godkendt. Forventet overskud i 2022 på ca.
13.000kr
9. Mødedatoer for 2022

9.1 Mødefrekvens, varighed og tidspunkter.
9.2 Dagsordenspunkter til næste gang
Forslag om mindre mødefrekvens. Ok med Sol, Jacob og Carsten at skære antal møder ned til
f.eks. 4 om året, men der skal samtidig tages hensyn til MR videreformidling af opgaver og
info. Grundet det lave deltagerantal er emnet med på næste møde igen for
diskussion/beslutning.
Næste møde afholdes efter konstitueringen efter repræsentantskabsmødet.
10. Eventuelt
Bilag 1:

Kære alle fællesråd
Godt Nytår!
På fællesrådsseminaret d. 14. oktober 2021 i Rådhushallen blev der valgt nye medlemmer til
'Arbejdsgruppen for fællesrådene'.
I kan læse om arbejdsgruppens formål og opgaver her:
https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/#6
Referater fra arbejdsgruppens møder kan læses her:
https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/#7
Vi i arbejdsgruppen har efterfølgende holdt to møder for at planlægge årshjulet og de fælles
mødeaktiviteter for alle fællesråd i 2022 samt drøfte nogle af de temaer og problemstillinger, som
virker relevante at tage op sammen i 2022 (I har sikkert flere temaer og dem glæder vi os til at høre
om på formandsmødet). Følgende fælles møder forventes afholdt og konkrete datoer udmeldes
senere:
1. Formandsmøde: Marts 2022
Emner: 1) samarbejdsaftalen, jvf. nedenfor og 2) videndeling og inspiration om 'god praksis' i de
enkelte fællesråd, herunder eksempler på kommunikations- og dialogtiltag, der øger fællesrådenes
'legitimitet' og skaber god lokaldemokratisk 'repræsentativitet'
2. Fællesrådsseminar med byrådspolitikerne: Maj-juni 2022
Emner: Samarbejdsaftalen og evt. udvalgte emner om byudvikling.
3. Seminar med forvaltningen ("MTM-seminaret"): Oktober 2022
Emner: Bl.a. helhedsplaner og andre emner, som vi identificerer på forudgående møder
Samarbejdsaftalen mellem fællesrådene og Aarhus Kommune bliver et af de temaer, som vi
sammen forhåbentlig kommer til at arbejde meget med i 2022, sammen med både politikere og
forvaltning. Kommunen lægger nemlig op til at revidere samarbejdsaftalen med os fællesråd. Det er

rigtigt spændende og vigtigt at få den både evalueret og revideret, så den afspejler de behov og
muligheder, der ligger i fællesrådsarbejdet. Herudover er det centralt at få drøftet, hvilken rolle,
fællesrådene tjener i vores lokaldemokrati samt hvordan 'arbejdsdelingen' er mellem byrådet og os
i fællesrådene - og hvordan vi her sikrer en ligeværdig demokratisk dialog.
Vi håber derfor, I tager samarbejdsaftalen op som emne på et bestyrelsesmøde hos jer, drøfter
disse fem spørgsmål og giver os jeres svar:
a) Hvilke punkter fungerer godt i samarbejdsaftalen?
b) Hvilke punkter fungerer ikke eller udføres ikke?
c) Hvad vil kunne gøre arbejdet i fællesrådet bedre eller lettere?
d) Hvad skal der til for at sikre en ligeværdig dialog mellem byråd og fællesråd?
e) Hvilke ønsker har I konkret til en revideret samarbejdsaftale?
I sender bare jeres svar på ovenstående spørgsmål til os senest d. 1. marts ved at svare på denne
mail.
Så samler vi alle jeres input inden formandsmødet, hvor vi sammen får et overblik og bl.a. drøfter
samarbejdsaftalen.
Den eksisterende samarbejdsaftale kan hentes her (så I kan dele den internt i bestyrelsen):
https://www.aarhus.dk/media/4396/revision-af-samarbejdsaftale-med-faellesraadene-januar2018.pdf.
Vi glæder os til at høre fra jer :-) Vi ses til formandsmødet i marts!

Bedste hilsener
Arbejdsgruppen for fællesrådene
- Flemming Larsen (Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd)
- Jeppe Spure Nielsen (Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd)
- Karen Yde (Stavtrup Fællesråd)
- Klaus Bendixen (Hasle Fællesråd)
- Barbara Dunn (Fællesråd for Møllepark-Vestergadekvarteret) - suppleant

