
 

 

 

 

 

Formandsberetning 2021 
 
Vi indledte 2021 med den anden nedlukning af landet grundet Corona. Bl.a. med et forsamlingsforbud på fem, lukkede 
idrætsforeninger, butikker mv. Det stoppede dog ikke arbejdet i Fællesrådet, der i stedet fortsatte hjemme foran 
skærmene via Teams.  
 
En opfølgning på det visions- og missionsarbejde, der blev påbegyndt efteråret 2020 var, at de enkelte udvalg 
udarbejdede handleplaner for 2021. I forretningsudvalget ønskede vi en tydelig ”rettesnor” for vores arbejde, 
overordnet såvel som i de enkelte udvalg. Handleplan forefindes på vores hjemmeside: www.harlevfr.dk. 
 
Forretningsordenen blev ligeledes revideret jf. punkt 6.6 i vedtægterne: ”Ved en forretningsorden træffer 
forretningsudvalg nærmere bestemmelse om udførelsen af sit erhverv”. Emner som samarbejde, afstemning, 
stemmelighed, udvalg og forhold af ekstraordinær karakter er berørt.  
 
I december 2020 indsendte vi fra Fællesrådet et høringssvar vedr. støjgener ved udbygning af E45 Østjyske Motorvej 
Aarhus S - Aarhus N. I VVM-undersøgelse er det omtalt i de ”44 høringssvar, der er indkommet om støj i området ved 
Ormslev Stationsby, Skibby, Aarhus Ådal og Årslev Engsø. 32 af de indkomne høringssvar ønsker, at der afskærmes i det 
rekreative område ved Aarhus Ådal, Årslev Engsø samt Åbo Skov. I det ene høringssvar indgår en underskriftindsamling 
med 297 underskrivere. 13 af de indkomne høringssvar ønsker desuden støjskærm på begge sider af motorvejen. 16 af 
høringssvarene ønsker støjafskærmning ud for Skibby og Ormslev Stationsby. En enkelt af disse ønsker støjskærm helt 
fra Genvejen til motorvejskryds Aarhus Vest”. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: ”Efter de indkomne høringssvar har Vejdirektoratet genovervejet støjafskærmningen ud 
for Ormslev Stationsby og Skibby. Ved at indarbejde en sammenhængende støjskærm ud for Ormslev Stationsby og 
Skibby, kan der opnås en god støjreducerende effekt af skærmen. Derfor vil Vejdirektoratet indstille en støjskærm på 
strækningen forbi de to byer. En støjskærm på dette sted vil desuden medføre en delvis afskærmning af området 
omkring Årslev Engsø”. Link: https://www.vejdirektoratet.dk/vvm/udbygning-af-e45-aarhus-s-aarhus-n. Positivt er det, 
men vi har stadig øje for behovet for afskærmningen mod Harlev.  
 
I tråd hermed afholdte vi i marts 2021 onlinemøde med Vejdirektoratet omkring støj på Herning motorvejen. Deltagere 
fra Vejdirektoratet, Støjgruppen, Per Vinther, Lillering samt Carsten Dam Hyldal og Merethe Jelsbak Raundahl, Harlev 
Fællesråd. Hovedpointerne er, at der ikke er nogle oplagte løsninger til støjdæmpning, der står mål med, hvad det vil 
koste. Det er prioriteringer på landsplan, hvor andre områder og flere borgere er mere påvirket af støj, end vi er i vores 
område. Vi slipper dog langt fra fokus på området. Vi har senest haft møde med Harlev-Framlev grundejerforening 
omkring støj på Stillingvej og i området generelt. Fokus på støj påpeger vi ligeledes i alle relevante høringssvar.  
 
2021 er også året, hvor vi kunne fejre 30-års jubilæum. Fællesrådet blev stiftet den 20. marts 1991, og siden den gang 
er der sket meget i og med Harlev og omegn. Fællesrådet har igennem årene beskrevet begivenheder og udviklingen i 
fællesbladet Paraplyen. Midt i en Corona-tid var det derfor oplagt at fejre jubilæet med, at (næsten) alle numre af 
Paraplyen fra 2003 og frem, blev lagt op på Harlev Fællesråds hjemmeside, og en jubilæumsartikel, hvor tidligere og 
nuværende medlemmer af Fællesrådet reflekterer over udviklingen i vores lokalområde, blev bragt i Paraplyen. Følg 
linket og dyk ned Paraplyens arkiv: http://www.harlevfr.dk/wp/paraplyen/arkiv/. 

 
Torsdag den 22. april 2021 kl. 16-17.45 inviterede Oplandsudvalget til orientering om udvalgets arbejde med det formål 
at styrke oplandsbyerne. Fællesråd og andre interesserede blev inviteret ind til orientering og kommentering af 
anbefalinger til Byrådet. Undertegnede deltog i mødet og var sammen med de øvrige Fællesråd med til at kvalificere 
indholdet i de fire temaer: Fællesråd, Infrastruktur, Kultur og Fritid samt kommunikation. Opsamling fra mødet 
forefindes her: https://oplandsudvalget.aarhus.dk/dagsordener-og-referater/temamoede-faellesraad/ 
 
 

Harlev 17. marts 2022 
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Teknisk udvalg inviterede i foråret 2021 til tre politiske dialogmøder. Et af temaerne var: Hverdagsmotion og friluftsliv, 
hvor vi fra Natur- og miljøudvalget indsendte forslaget ’Sammenhængende stisystemer, regnvandsbassiner og 
børneskove i Aarhus kommune’. Af alle de indkomne forslag var vi en ud af tre, der af tekniskudvalg, blev inviteret ind til 
dialog om forslaget. Undertegnede udarbejdede materiale og fremlagde forslaget sammen med Sol. Der var positive 
tilkendegivelser fra udvalget til det fremlagt forslag, der fik ros for indholdet og fagligheden i det. Fra Fællesrådets side 
inviterede vi kommunen til at lave pilotprojekter og indsatser i Harlev og omegn. Forslaget forefindes her: 
https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/aea0980b-b947-47a1-b557-454ebf05e46e/?redirectDirectlyToPdf=false 
Oplægget findes via dette link: https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/6b51b1e4-133a-4a5c-8663-
2a8ba1d9aa20/?redirectDirectlyToPdf=false 
  
Der udbygges i Harlev. Nye familier kommer til, hvilket er meget positivt, men det har også betydet mangel på 
pasningsmuligheder i Harlev. Flere har rettet henvendelse til os om problematikken, og der enighed i 
forretningsudvalget om, at situationen er uholdbar i længden. Det afstedkom henvendelser til Magistraten fra Børn og 
Unge samt lokale politikere. Indsatsen pågår fortsat og det er vedtaget, at der skal etableres en ny daginstitution i 
Harlev, hvilket er meget positivt.  
 
Landet åbnede stille og roligt op igen, og vi indkaldte til repræsentantskabsmøde den 27. maj 2021 kl. 19. De opstillede 
kandidater Jacob Langvad og Sol Strømbo Hansen, Poul Holm Christensen og undertegnede blev genvalgt. Thomas 
Jakobsen genopstillede ikke. Der var ingen opstillede som suppleanter, og forretningsudvalget er fri til efterfølgende 
selv at vælge suppleanter. 
  
På mødet blev to indkomne forslag behandlet. 1) Til repræsentantskabet blev det indstillet at samarbejdet omkring 
Paraplyen fortsætter på nuværende vilkår frem til 2024, hvor samarbejdet tages op til fornyet drøftelse. 2) 
Forretningsudvalget indstillede til Repræsentantskabet, at følgende punkt indsættes i vedtægterne som nyt punkt 6.9: 
Punkt 6.9 Afstemninger i forretningsudvalget afgøres med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. Kontingenterne fastsættes uændret 
som guld/sølv/bronze til 1500/1000/600 kr. årligt. 
 
Infrastrukturplan 2035 vedtages den 28. juni 2021. Link: https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2021/aftale-om-
infrastrukturplan-2035-aftale/. 7.4 Jernbane mellem Silkeborg og Aarhus – trinbræt Harlev? Der er i planen afsat midler 
til forundersøgelser, VVM-undersøgelse samt etableringen af en 1-sporet bane. Vi kaster os ind i kampen for en 
station/et trinbræt i Harlev/Framlev samt en 2-sporet løsning.  
 
Forslag om sammenhængende stisystemer i den nordlige og sydlige del af området samt argumentation for trinbræt i 
Harlev indsendes til Byrådet den 6. juli 2021. Vi påpeger, at vi i Fællesrådet oplever vi et øget fokus på naturen, på 
friluftsliv og hverdagsmotion i byerne og oplandet. Der er planer om en større boligudstykning i Årslev, forslag om at 
etablere erhvervsområde tæt på Harlev, at bygge øst for Stillingvej og et stort fokus på bæredygtighed generelt og i fht. 
transport. Over en længere årrække har vi i Fællesrådet arbejdet for at sikre tryg og sikker adgang til skole, den 
omkringliggende natur og muligheden for at bevæge sig aktivt fra A til B. Ønsket er, at Byrådet vil indtænke 
stiforslagene i relevante nuværende og kommende indsatsområder i vores område. Det samme gælder i fht. planerne 
om at etablere en baneforbindelse mellem Aarhus og Silkeborg, hvilket vi er meget positive overfor. MEN at vi på det 
kraftigste vil anbefale, at vi sammen arbejder for et trinbræt i Harlev. Som opfølgning på denne henvendelser blev der 
den 4. oktober kl. 15-17 afholdt besigtigelsesmøde vedr. stier i den nordlige del.  
 
Den 28. juni får vi en henvendelse vedr. mobilmast i Labing og ønske om Fællesrådets stillingtagen til hertil. Den 6. juli 
2021 indsender vi fra Fællesrådet høringssvar med indsigelse mod placering af mast i Labing, idet vi skal varetage de 
omkringliggende landsbyers interesser, særkende og udseende med forslag om placering af masten i industriområder, 
transportkorridorer eller tilsvarende ”industrielle” områder i stedet.  
 
Temaplan om arealer til alle boligtyper blev behandlet på Byrådet den 19/4-2021. Planen omhandler bl.a. området øst 
for Stillingvej ( https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=9adc615b-780d-4f0d-a2fc-a6bfd991f16c og vælg punkt 11, bilag 
4.) Planen er et tillæg til kommuneplanen 2017. Da den kom i offentlighøring, indsendte vi den 15. august 2022 
høringssvar til forslag til temaplan, arealer til alle boligtyper, Kommuneplantillæg 86. Fra Fællesrådet er vi generelt 
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positive overfor forslaget om ibrugtagning af byudviklingsområdet øst for Stillingvej, men vi ønsker en visionær og 
ambitiøs helhedsplanlægning for området. En plan, hvor der er fokus på den grønne og blå omstilling, bæredygtighed 
og biodiversitet, støjdæmpning, infrastruktur – herunder et trinbræt i Harlev og sammenhængende stisystemer. At 
institutions- og skolekapacitet afstemmes med udbygningen og tidlig borgerinddragelse. 
Helhedsplanlægningen for området blev igangsat hen på efteråret og en projektleder til området Øst for Stillingvej blev 
udpeget – Randi Sandholm, Byplanarkitekt, T + 45 41856603, https://aarhus.dk/. 
 
Samarbejdsaftale med AD Media vedr. udarbejdelse af film om Harlev er underskrevet 17/8-2021. Formålet med filmen 
er promovering af Harlev-området for nuværende borgere på tværs af generationer og eventuelle tilflyttere. Vi har 
meget at byde på, hvilket vi gerne, i samarbejde med borgerne, vil formidle på en ny måde. Hvis finansiering opnås, 
forpligter Fællesrådets sig til at deltage i produktionen efter nærmere aftale. 
 
I august styrkes kommunikationsudvalget, da Helene Juul Munch er interesseret i at deltage i Fællesrådets arbejde og 
med baggrund i Gl. Harlevs borgerforening indtræder som suppleant. Poul Holm Christensen tager orlov to måneder i 
efteråret 2021, hvor Carsten konstitueres og senere indtræder som formand for By, Veje og Trafikudvalget. Poul er nu 
aktivt tilbage igen, hvilket vi er glade for.  
 
Optimering af grønne områder i og omkring Harlev er noget, vi generelt er optaget af, hvilket understøttes af flere 
borgerhenvendelser om bl.a. jernbanediget, den tidligere VAM-grund, stier ved Lillering skov etc. Der ønskes bl.a. om at 
søge frøpuljen til at så blomster på VAM-grunden. Vi har flere gange søgt Aarhus kommune, men bliver afvist grundet 
arealkrav og krav om, at det skal være på private arealer. Det har vi anfægtet og foreslået, at man fremadrettet vil have 
mulighed for også at søge til kommunale arealer. De er ofte meget oplagt og værdifulde at forskønne.  
 
Kirstinelund. Den 21. september 2021 indsender vi Høringssvar til Boligområde ved Tåstrupvej i Harlev syd, lokalplan nr. 
1150, indeholder tillæg 96 til Kommuneplan 2021. Vi bakker generelt op om planerne, men fremhæver ønsket om, at 
der etableres andre boligformer, end vi har i dag f.eks. et seniorbofællesskab. At der er fokus på bæredygtigt byggeri, 
støj fra Stillingvej, infrastruktur, biodiversitet, sammenhængende stiforbindelser, pasningsmuligheder og skolekapacitet 
etc.  
Jens Ove Sørensen henvender sig i fht. kvalificering af ældreboliger. Vi drøftede henvendelsen og kom med konkrete 
input på ønskede størrelser af ældreboligerne, og ligger derudover vægt på, at vi mener, der er bygget tilstrækkeligt 
med rækkehuse i Harlev over de sidste år, men at der er mangel på parcelhuse. 
Jens Ove Sørensen ansøger kommunen om at udnytte yderligere to områder ved Kirstinelund til bebyggelse som tillæg 
til kommuneplan 2017 rammeområde 340120BO. Jens Ove ønsker Fællesrådets opbakning til projektet. Fællesrådet 
kan ikke støtte en yderligere udnyttelse af området. Dels af hensynet til og ønsket om 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. 
 
Borgmester Jacob Bundsgaard besøger Harlev den 27/9-2021 kl. 17.30-20.30. Rigtig fint møde, der startede med KROLF 
kamp i Byparken, efterfulgt at fællesspisning på Lokalcenter Næshøj. Derefter stod den på velkomst og introduktion til 
HIK og fremvisning af HI&K. Frivillige, politikere, borgere og undertegnede for Fællesrådet deltog.  
 
I løbet af 2021 afholdes der afholdt flere møder mellem menighedsrådet, præst Mads Munch og Fællesrådet. Emnerne 
omkring sammenhængende stisystemer særligt omkring Framlev drøftes, men man arbejder ikke videre med den del. 
Derimod er det aftalen, at menighedsrådet og Børn- og Ungeudvalget opstarter et forløb for familier uden netværk i 
løbet af 2022.  
 
Fællesrådsseminar blev afholdt den 14. oktober kl. 17-21.30, hvor undertegnede og Pia deltog. Aftenen startede med 
formøde for alle fællesrådene, dette efterfulgt af spisning og oplæg fra politikere og embedsværket. Oplæggene 
omhandlede: 1) Et attraktivt og bæredygtigt Aarhus for alle v/Rådmand Bünyamin Simsek, Teknik og Miljø. 2) Fælles om 
udvikling i by og opland v/Borgmester Jacob Bundsgaard. 3) Styrket inddragelse og sammenhængskraft i hele Aarhus 
Kommune v/Rådmand Rabih Azad-Ahmad, Kultur og Borgerservice. 4) Ny Politik for Arkitektur og Bykvalitet 
v/Stadsarkitekt Anne Mette Boye og 5) Vision Kongelunden v/Konst. Projektdirektør Alvaro Arriagada. Rigtig godt 
arrangement. 
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Vælgermøde i relation til kommunal og regionsrådsvalget. Det blev besluttet, at forretningsudvalget ikke faciliterede et 
vælgermøde. 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.    
 
Plan for bedre fordeling af almene boliger: Fællesrådet blev gjort opmærksom på, at man politisk arbejdede med en 
plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus. Den 11/10-2021 sendte undertegnede på vegne af Fællesrådet 
en henvendelse til Teknisk udvalg, hvor vi bl.a. fik 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. 

 
I løbet af efteråret blev flere teamplaner sendt i høring. 1) Temaplan Landskabet i Aarhus: 
https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/kommune-og-lokalplaner/kommune-og-
lokalplaner/2021/september/temaplan-om-landskabet-i-aarhus/. 2) 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. 3) Naturen i Aarhus fra 
den 27. september til den 21. november: https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/kommune-og-
lokalplaner/kommune-og-lokalplaner/2021/september/temaplan-om-naturen-i-aarhus/. Fra Fællesrådets side 
indsendte vi et høringssvar til alle tre planer.  
 
Lokalt startede et nyt kapitel for os alle med åbningen af Harlev Idræts- og Kulturcenter den 14. dec. 2021 kl. 14.00, 
hvor mange års frivilligt arbejde kulminerede i en festlig dag for alle. Borgmesteren, rådmænd, bygherre, Harlev 
Idrætsklub, lokale politikere, frivillige ildsjæle, Fællesrådet og en bred skare af byens borgere deltog. Åbningen bestod 
af et officielt arrangement med diverse taler, rundvisninger for alle interesserede borgere og et offentligt udendørs-
arrangement med Aarhus Gospel Choir og stort fyrværkeri. På vegne af Fællesrådet holdt undertegnede tale til det 
officielle arrangement og om aftenen. Derudover uddelte vi på vegne af Tryghedsnetværket (Aarhus Kommune, 
Østjyllands politi og fællesrådene), Tryghedsposer med tyveriforebyggende information og elementer på. En festlig og 
begivenhedsrig dag.  
 
I slutningen af året kan det konstateres, at der er en markant større kassebeholdning i Fællesrådet end i de seneste 
mange år. Særligt andelen af medlemmer, der indbetaler 1.500 kr. vokset. En stor tak til alle vores medlemmer. 
Baggrunden for at nedsætte Fællesrådets udgifter til Paraplyen samt at give Fællesrådets medlemmer mulighed for at 
betale større kontingenter var netop at øge kassebeholdningen, så vi i Fællesrådet har mulighed for understøtte lokale 
aktiviteter og forhold, som er med at udvikle Harlev og omegn. På den baggrund blev det besluttet at give et sponsorat 
til HI&K på 20.000 kr., som skal bruges på en motorikbane/cykeløvebane. Begrundelsen er, at rammerne (i HI&K) 
understøtter de såkaldte traditionelle aktiviteter. Men ambitionen for HI&K og for byen som helhed er også at 
understøtte de mere utraditionelle og uorganiserede aktiviteter, motoriskudvikling fra barnsben og fællesskaber. Vaner 
der grundlægges tidlig, følger med ind i ungdommen og voksenlivet, hvorfor en tidlig indsats er værdifuld.  
       
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke alle medlemmer af Harlev Fællesråd for jeres støtte og opbakning. 
Tak til menighedsrådet for et godt og konstruktivt samarbejde om udgivelsen af Paraplyen. I aften skal der også lyde en 
særlig tak til Ejgil Rahbek, der efter mange års tro tjeneste i Harlev Fællesråd har valgt ikke at stille op til 
forretningsudvalget. Vi er dog sikre på, at du vil være behjælpelig med at lave Paraplyen nr. 100. Tak for indsatsen, Ejgil. 
Og tak for indsatsen og samarbejdet til jer alle i forretningsudvalget.  
 
 
Tak for ordet.  
 
Merethe Jelsbak Raundahl 
Formand for Harlev Fællesråd 
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Bilag:  

 
Forretningsorden for forretningsudvalget under Harlev Fællesråd 

Vedtaget den 09.03.2021 

 

 

Formål 

Denne forretningsorden er gældende for forretningsudvalget i Harlev Fællesråd, 8462 Harlev J, Aarhus Kommune, og 

sætter rammerne for forretningsudvalgets udførelse af sit erhverv, jf. vedtægternes pkt. 6.6. 

 

Samarbejde 

Samarbejdet i forretningsudvalget er baseret på en saglig og konstruktiv dialog, hvor vi er åbne og lyttende over for 

hinanden. Vi er ansvarlige i forhold til de opgaver, vi uddelegerer til hinanden, og vi overholder de aftaler, der bliver 

lavet i forretningsudvalget. 

 

Der skal bevares en god og ordentlig tone til møderne med respekt for medlemmernes forskellige perspektiver.  

 

Afstemning 

Afstemninger i forretningsudvalget afgøres med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens 

stemme afgørende. Suppleanter har ingen stemmeret.  

 

Uanset resultatet af en afstemning er alle medlemmer (ikke suppleanter) berettiget til, at deres holdning bliver hørt og 

kommunikeret i forbindelse med, at forretningsudvalget stillingtagen ønskes. 

 

Udvalg  

Forretningsudvalget kan nedsætte udvalg, der arbejder med specifikke områder, og har pt. nedsat følgende udvalg: 

 

• Trafik, vej og byplanlægning 

• Børn & unge 

• Natur & miljø 

• Kommunikation  

 

Udvalgsmedlemmer kan findes uden for forretningsudvalget. Udvalgene administrerer selv omfanget af møder og 

aktivitetsniveau, men udvalget skal være aktivt.    

 

Forhold af ekstraordinær betydning for Harlev Fællesråd 

Forhold af ekstraordinær betydning for Harlev Fællesråd behandles i forretningsudvalget og ikke i et enkelt udvalg. Der 

er enighed om, at boligudstykninger har denne karakter. 

 

Møder i forretningsudvalget 

Forretningsudvalget afholder møder ca. hver anden måned. Dagsorden sendes senest 3 dage før mødet. 

Referat udsendes senest 7 dage efter mødet. Eventuelle kommentar fremsendes inden for de næstkommende 7 dage. 

Derefter betragtes referatet som godkendt.   
 
 
 
 


