Harlev 17. marts 2022

Referat Repræsentantskabsmøde Harlev Fællesråd torsdag 17. marts 2022
Tilstede var Poul Christensen, Merethe Jelsbak Raundahl, Jacob Langvad, Marie Hastrup, Pia Ølholm,
Carsten Dam Hyldal, Sol Hansen, Helene Juul Munch og ca. 10 deltagere.
1. Valg af dirigent – Per Lind Jensen blev valgt. Indkaldelsen blev konstateret rettidigt udsendt og
tilsvarende med den endelige dagsorden jf. reglerne. Carsten Dam Hyldal blev valgt som referent.
2. Forretningsudvalgets årsberetning – Formandens beretning fulgte, offentliggøres efterfølgende.
3. Udvalgsberetninger fra de forskellige udvalg fulgte, offentliggøres efterfølgende. Se kommentarer
fra publikum under hvert udvalg.
a. Børn&Unge – Dorte Borgquist, mht. placering af eventuel institution kan den måske ligge
på den tomme grund ved Næshøjcentret. Anton foreslår placering ved nyudstykningen ved
den gule gård i stedet. Merethe; der er mange hensyn at tage, men overordnet er vi utrolig
glade for, at der er afsat midler til at etablere en ny daginstitution i Harlev.
b. Natur&Miljø – vedr. Krolfbanen har brugerne fået bevilliget 40tkr til etablering af
klubhus/socialt mødested for borgere i Byparken, men har endnu ikke fået tilladelse fra
kommunen til at opstille det. Hvis ikke pengene bruges i år annulleres midlerne. Har
Fællesrådet mulighed for at hjælpe med tilladelse fra kommunen? Merethe, Fællesrådet er
i dialog med Krolf. Vi arbejder videre med det i Natur&Miljø.
c. Natur&Miljø, vedrørende stier – Anton, det er bedre med fysisk besigtigelse, hvis man feks
ønsker nye stier med tilladelse/støtte fra menighedsrådet
d. Natur&Miljø, Kaj Sommer – er der mulighed for bedre adgang til Lillering Skov ift væltede
træer over stier? Per Lind – der er flere 25 private lodsejere, der selv bestemmer
skovens/stiernes tilstand.
e. Trafik, vej og by – Aksel Buchardt, er der nogen der har kendskab til planerne for/brugen af
det nordlige del af erhvervsområdet i Hørslev? Sol – det er konsekvensområde, så der er
begrænsninger på anvendelsen. Merethe - der indkaldes til borgermødet foråret 2022 med
fokus på området Øst for Stillingvej samt erhvervsområdet.
f. Trafik, vej og by – spørgsmål fra salen – har I overvejet rundkørsel ved Ketting
Parkvej/Stillingvej? Ja. Fællesrådet har været i dialog med kommunen om det, men det er
en dyr løsning på et mindre problem ifølge kommunen men vi har fået lovning på, at den
kommende stitunnel under Stillingvejen ikke er en hindring for etablering af en senere
rundkørsel f.eks. ifm det nye boligområde øst for Stillingvejen. Trafikken i krydset bliver
ikke mindre med udstykningen ved Kirstinelund, hvorfor det er et stort fokus fra
Fællesrådet, at der skabes gode trafikale løsninger.
g. Trafik, vej og by – diskussion vedr. den kommende linjeføring for togforbindelse til
Silkeborg. Ønske om linjeføring langs motorvejen og hensyn til natur og ådal. Opfordring til
at Framlev Borgerforening finder de gamle planer om linjeføringen frem og forsøger at
påvirke processen.
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h. Trafik, vej og by – vedr. erhvervsområdet nord for motorvejen. Kommunen har/er ved at
opkøbe boliger i området, så området er i proces og der er en lokalplan på vej.
i. Kommunikation – Input/dialog om infofilm om Harlev. OBS på at koordinere med andre
lokale, der arbejder på noget lignende. Ditte/biblioteket vil gerne hjælpe med udbredelse
via biblioteket.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse – godkendt
Ingen indkomne forslag
Fremlæggelse af budget for 2022 – budget godkendt.
Fastsættelse af kontingent – kontingenterne fastsættes uændret guld/sølv/bronze på
1500/1000/600 kr årligt
Valg af forretningsudvalg og suppleanter. Marie Hastrup, Pia Ølholm og Carsten Dam Hyldal er på
valg og genopstiller. Ejgil Rahbek genopstiller ikke. Helene Juul Munch stiller op som medlem af
forretningsudvalget og indleder med en spændende valgtale. Alle 4 valgt med applaus.
Valg af suppleanter – Per Thygesen valgt som suppleant. Dorthe Borgquist stillede op som 2.
suppleant, men viste sig ikke valgbar, hvilket hun var indforstået med. Posten som 2 suppleant er
dermed ledig.

9. Valg af revisor og suppleant – Bent Hansen modtog genvalg som revisor. Arne Nielsen blev i 2021
valgt for en 2 årige periode som suppleant.
10. Eventuelt – Ros fra Dorte Borgquist til Fællesrådet for indsatsen og applaus fra salen. Merethe
takkede for fremmødet og ønskede de nyvalgte tillykke.

Konstituering:
Formand for fællesrådet – Merethe Jelsbak Raundahl
Næstformand – Jacob Langvad
Kommunikationsudvalget – Helene, Marie (formand), Merethe
Natur & Miljø – Merethe, Sol (formand), Pia
Trafik, vej og by – Carsten (formand), Sol, Poul
Børn & Unge – Pia, Jacob, Marie (valg af formand afklares på førstkommende udvalgsmøde)
Per Thygesen (suppleant) ønsker ikke at deltage i udvalg, men gerne på møderne.

