
 

 

 

 

 

 

Forretningsudvalgsmøde torsdag den 5. maj 2022 kl. 19.00  

Sted: Mødelokalet ved klubhuset 

Referat med kursiv. Deltagere var: Jacob Langvad, Sol Hansen, Pia Ølholm, Poul Christensen, 

Marie Hastrup, Merethe Jelsbak Raundahl, Helene Juul Munch.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden OK. Endelig konstituering af Børn og unge udvalget har 

fundet sted.  

 

2. Orientering fra formanden: 

2.1 Der har været afholdt formandsmøde for fællesrådene i Aarhus Kommune den 

24. marts 2022. Spændende drøftelser omkring ny samarbejdsaftale mellem 

Aarhus Kommune og fællesrådene. Orientering om opmærksomhedspunkter fra 

os – ansvar til fællesrådene, rettidig inddragelse, hvor vi har indflydelse, 

repræsentativitet i fællesrådene, OBS på organiseringen af de enkelte fællesråd. 

Arbejdsgruppens formål og opgaver kan læses her: 

https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/#6  

 

Der er nedsat en ny arbejdsgruppe med repræsentanter fra fællesrådene i 

Aarhus Kommune, der skal medvirke til at formidle samarbejdet mellem 

fællesrådene og Aarhus Kommune. Merethe gav til formandsmødet med Aarhus 

Kommune udtryk for et ønske om reel og rettidig inddragelse – så der ikke 

bruges en masse frivillige timer og kræfter på at byde ind på områder, hvor der 

allerede er truffet en beslutning politisk. Dejligt med inddragelse af fællesrådene 

tidligere i processen. Rådmand, Steen Stavnsbo noteres for at have sagt, man 

kan lytte til fællesrådene, men beslutningskompetencerne ligger ved politikerne i 

Byrådet.   

 

Nævnte udfordringer: Hvordan er fællesrådene sammensat og bør der tages 

højde for dette, når man tager stilling til beslutningskompetencerne. Der findes 

blandt andet fællesråd i Aarhus Kommune, hvor enkelte borgere er valgt ind. 

Kan man også stille spm. ved enkeltmandsvirksomheder (uden bagland) og 

deres repræsentation? Konklusionen bliver, at engagement giver indflydelse. Der 

er ikke grundlag for en ændring af nuværende vedtægter.  

      

2.2 Discgolf i Byparken. Fællesrådet støtter som HIK op om etableringen af en 

discgolfbane i Byparken som Harlev Eventteam arbejder på. Status herpå. 

Merethe orienterer om arbejdet. Der arbejdes på en ansøgning fra Harlev 

Eventteam i samarbejde med HIK og Fællesrådet.     

 

 

3. Punkter til drøftelse:  

3.1 Socialt mødested i Byparken v. Merethe. Drøftelse af synergien i at samarbejde 

på tværs af forskellige aktører om at aktivere Byparken med bl.a. et socialt 

mødested til gavn og glæde på tværs af generationer. Punktet udspringer af en 

dialog med KROFL i HIK, der har fået midler til at etablere et mødested.   

Ophold i parken vil skabe nye muligheder og nyt liv i det grønne område. Kan 

der komme nogle penge fra kommunens side?  
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Kommunen efterspørger et konkret forslag med tegninger. Men indledningsvist 

vil det være en god ide at afstemme, hvad der overhovedet kan lade sig gøre 

med kommunen (Kommunen har vejledningspligt). Rammerne skal afstemmes 

med kommunen og lokale, relevante parter (et stærkt bagland med en bred 

repræsentation lokalt): så disse kan lede til et konkret forslag. Det aftales, at der 

indkaldes til et møde med Aarhus kommune og relevante, lokale parter, der 

sætter sig sammen, drøfter mulige forslag og nedfælder rammerne for projektet, 

så det giver mening for alle – herunder KROLF. Merethe og Pia indkalder og 

deltager ved mødet.  

 

3.2 Etablering af cykelsti til Gl. Harlev – hvordan kan vi understøtte 

historiefortællingen om den og aktiveringen af den.  

Der forberedes et kort skriv til kommende udgave af Paraplyen med en status for 

arbejdet. Udtalelse fra Fællesrådet og projektleder ved Aarhus kommune 

inkluderes i dette. Poul tager kontakt til Trafik og Veje og undersøger, hvornår 

cykelstien er klar til brug, så vi kan markere dagen med en festlighed. Merethe 

tager kontakt til Harlev Eventteam om inddragelse i arrangement (Marie og 

Helene er cc og kommunikationsudvalget arbejder videre med arrangering af 

åbning). Der skal sættes en dato – denne afhænger af tilbagemeldingen fra 

Trafik og Veje. Nævnte ideer til åbningen: Food truck og kaffevogn, et lille 

cykelløb for børn og voksne.  

 

3.3 Afvikling af muligt foredrage med Clement Kjersgaard efteråret 2022 i 

samarbejde med Fællesskaberne og HI&K v. Merethe. Fokus på aktivt lokalt 

medborgerskab og hvordan vi hver især kan bidrage til fællesskabet. 

Udgangspunktet kunne være i Clements farfar, der var modstandsmand løftet til 

op til aktivt medborgerskab i dag.  

Foredraget skulle gerne sætte følgende tanker i gang: Hvad er det for et 

samfund, vi gerne vil have herude? Hvad kan vi bidrage med?  

 

Et kulturarrangement – et foredrag med debat + og drøftelse af aktivt 

medborgerskab i Harlev og omegn. En oplagt mulighed for samarbejde mellem 

fællesskaberne i regi af HI&K, Fællesrådet og eventuelt menighedsrådet. Et 

initiativ, der vil være i tråd med ”Fællesskaber på tværs”, der søsættes efteråret 

2022 af HI&K, HIK, Aarhus kommune og Fællesrådet i samarbejde med DGI.  

 

Vi vil gerne sige ja tak til et foredrag med Clement – men hvad er muligt? Dato, 

sted, etc. Der skal fastsættes en ramme, der kan sendes til Clement og forhøre 

os om mulighederne. I hvor høj grad vil han være med til at afvige fra et 

’færdigt’ koncept? Vi ønsker os et foredrag, der har fokus på, hvad lokalt 

engagement og aktivt medborgerskab kan afføde. Et planlægningsmøde med 

HI&K, Fællesskaber skal sættes op – så det kan begynde at blive konkret. 

Kommunikationsudvalget tager den.   

 

4. Kommunikationsudvalg 

4.1 Film omkring Harlev udarbejdes af AD Media film. MJR er orienteret om, at de 

ultimo april, primo maj er i gang med at hverve sponsorer til filmen. Når/hvis 

den finansieres sættes der gang i næste led i processen.  

Vi afventer pt svar fra AD Media film om, hvorvidt finansiering er sikret.     

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2 Næste nummer af Paraplyen. Deadline den 9. maj.  

Marie gennemgår indhold i den kommende udgave af Paraplyen og åbner op for 

eventuelle indlæg fra øvrige udvalg.  

 

Turforslag har vist sig at være et populært indslag, så det aftales, at der skal 

skrives en kort tekst til næste nummer af Paraplyen. Turen tager afsæt i Spor i 

Landskabet og forbindelsen med den nye cykelsti. Sol laver kort, Merethe leverer 

tekst. Der kommer også et indlæg fra Natteravnene. Jacob er ny formand og vil 

gerne hverve flere folk til arbejdet. 

            

4.3 Paraply nr. 100: Hvad vil vi gerne? Ideer fra Paraply-redaktionen: Reception på 

udgivelsesdagen. Udstilling af tidl. numre af Paraplyen på biblioteket. 

Jubilæumsindstik.  

Nr. 100 udkommer til september. God ide at tale med Harlev Eventteam om 

samarbejde herom. 

 

Nævnte ideer til at markere nr. 100: Man kunne fx invitere institutionernes børn 

til at fortolke paraplyer til receptionen (I ler, i papir, etc. Der kan hænges 

paraplyer op i loftet, tegnes paraplyer med kridt). Der kunne også forberedes en 

skattejagt med strategiske placeringer af paraplyer rundt om i byen – det kan 

være med til at udbrede kendskabet til lokale områder og vil samtidig forlænge 

oplevelsen. Et samarbejde med Meny kunne i denne forbindelse undersøges: Når 

man har gennemført skattejagten, kan man melde sig i Meny, indlevere sit 

resultat og modtage en gratis is. Kommunikationsudvalget arbejder videre med 

reception og ideer. Disse drøftes også ved næste forretningsudvalgsmøde den 

27. juni (via Teams). Pia vil gerne videreformidle til daginstitutionerne.         

 

4.4 Finansiering af festligheder og evt. indstik i forbindelse med nr. 100. Har 

fællesrådet midler, vi vil bruge på det?  

Der er afsat 10.000 kr. af til aktiviteter i Fællesrådets budget, hvoraf en mindre 

del kunne gå til fejringen. God ide også at søge midler ved Brugsforeningen.     

 

4.5 Artikel i JP Aarhus på baggrund af henvendelse – se bilag 1. Forslag til indhold? 

Deadline 6. juni.  

En fin mulighed for at fortælle om Harlev Fællesråds arbejde – heri cykelstien, 

etc. Tryg og sikker adgang til naturen. Kommunikationsudvalget mødes om dette 

den 23. maj.      

 

5. Natur og miljø 

5.1 Borgermøde på VAM-grunden. Den 4. april afholdte udvalget i samarbejde med 

Aarhus kommune borgermøde på VAM grunden kvalificering af 

anvendelsesmuligheder af området. 20-25 deltagere. Rigtig fint og konstruktivt 

møde. Der er nedsat en lille arbejdsgruppe med plads til flere. Næstkommende 

møde i arbejdsgruppen er den 19. maj kl. 19.00.  

Lige nu er der to engagerede borgere i arbejdsgruppen, men der er plads til 

flere. Der afholdes arbejdsgruppe møde den 19. maj kl. 19 i Regnbuen. Pia 

skriver ud, så hvis flere har lyst til at melde sig, er der stadig mulighed for det. 

Skal der bruges penge – kunne man søge Brugsforeningen (det tager 

arbejdsgruppen sig af). Til gavn for hele Harlev at bruge nogle midler dernede. 

Pia tager kontakt til Jens Tønning - formand for spejderne - om deltagelse i 

arbejdsgruppen. 

 



 

 

 

 

      

5.2 Stiforbindelser i nord v. Merethe: Der er indledt dialog med Borup Fællesråd med 

henblik på at koordinere stiforbindelser på tværs af vores områder og dermed at 

øge sammenhængskræften. Merethe er i dialog omkring dato, hvor vi kan mødes 

på tværs af fællesrådene og friluftsgruppen i Borup og drøfte de konkrete forslag 

samt aftale ”næste skridt”.  

Afventer pt Doodle om dato for dette møde. Giver anledning til at overveje om 

det samme kunne gøres i andre retninger – fx Jeksen, Stjær etc. 

  

5.3 Stiforbindelser i Syd v. Merethe: Der arbejdes på at etablere en stiforbindelse 

bag om Harlev Mølle m.b.p. at sikre sammenhængskræften og ikke mindst 

sikkerheden i området. Gl. Harlev borgerforeningen og Fællesrådet mødtes med 

ejeren på møllen, der er positive og bakker op om forslaget. Der er indledt dialog 

med menighedsrådet om muligheden for et samarbejde omkring jordfordeling. 

Merethe har den 18. april haft kontakt med Betina fra Aarhus kommune og 

efterfølgende sendt mail. Afventer svar fra Aarhus kommune i fht. konkrete 

spørgsmål vedr. stiforbindelse.  

 

5.4 Fælleshytten i Gl. Harlev.  

Arbejdet er igangsat. Hytten bliver offentligt tilgængelig.  

 

6.  Børn og unge 

6.1 Status på stormøde for Børn og unge.  

Møderne er opdelt på årgange:  

4.-5. klasse (møde afholdt i april – Pia og Marie deltog*),  

6.-7. klasserne afholdes i maj.  

FO – ungdomsklubben (fra 7. klasse til 18 år) – afventer en invitation til 2. juni.  

 

*Møde med 4.-5. klasse: De unge efterspørger tilbud, der endnu ikke findes: 

nogle forslag kan sagtens bringes med videre fx madlavning, kagebagning, 

tænkes ind i fællesskaber. Godt at høre fra de unge, hvad de mangler – så vi 

ikke skal gætte. Forslag blev nedfældet på papir, så der var ’frit lejde’ til at 

komme med bud. Forslag som bueskydning, kokkeskole, sytimer, kampsport 

blev nævnt. Orientering i denne proces kunne også tænkes ind i Paraplyen – 

eventuelt under orientering fra Fællesrådet. 

        

6.2 Status på daginstitutionsområdet.  

Intet nyt. Der er truffet beslutning om etablering af institution, men placering af 

institutionen er flyttet. Der afventes nyt. Poul henvender sig til kontakt (Steffen) 

i Teknik og Miljø, Aarhus kommune om status på placering af institutionen. Der 

mangler en orientering af Fællesrådet om placeringen. Merethe efterlyser 

kontakt i Børn og Unge ved Aarhus kommune. Pia (som repræsentant for Børn 

og unge) og Sol (som repræsentant for Trafik, veje og byplanlægning) 

henvender sig på vegne af Fællesrådet til Aarhus kommune.  

 

Jacob nævner desuden, at Midtpunkts forældreråd gerne vil blive. Godt at give 

de unge mulighed for at komme lidt væk fra skolens område.  

 

6.3 Øvrige indsatser/fokuspunkter – herunder ny formand for Natteravnene i Harlev 

om omegn. Jacob er ny formand for Natteravnene i Harlev og omegn. Under 

dette punkt nævnes også det frie gymnasievalg (Karsten P. med borgerforslag 

bliver nævnt i denne sammenhæng). Fordeling og transporttid bør drøftes. Hvor 



 

 

bliver de unge sendt hen i år? Pia skriver i Facebook-gruppe og forhører sig om, 

hvor de unge er ’endt’ i år?     

 

7. Trafik, veje og byplanlægning 

7.1 Status på prioriteringsliste. Fremlæggelse af den opdaterede liste til drøftelse v. 

Sol. Giver det anledning til ekstra møder med kommunen?  

Sol præsenterer 7 punkter til drøftelse. Merethe rejser ønske om op-prioritering 

af stien om Harlev Mølle på listen. Listen kunne understøtte henvendelsen til 

Betina vedr. stien (Merethe). 

    

7.2 Erhvervsområdet i nord og helhedsplan øst for Stillingvej. Næste skridt i fht. et 

borgermøde omkring udvidelsen øst for Stillingvej v. Merethe.  

Afventer svar fra Randi.  

 

8. Mødedatoer for 2022 

8.1 Mødefrekvens, varighed og tidspunkter. Forslag om, at mødefrekvensen ændres 

til fire gang om året vendes (eventuelt afholde fire hovedmøder og flere/ mere 

jævnlige udvalgsmøder). Merethe appellerer til, at vi fastholder den nuværende 

mødefrekvens. Der er bred opbakning om at fastholde nuværende 

mødefrekvens. 

        

8.2 Dagsordenspunkter til næste gang.  

 

Næste mødedato er Teams-møde den 27. juni fra kl. 17 (obs på fejring af 

Paraplyen nr. 100 – dette tages der højde for i mødeplanlægning – deadline for 

dette nummer er 8. august – udkommer 3. september. Skal receptionen være 

denne weekend?) Der er redaktionsmøde den 16. juni (Paraplyen nr. 100).  

 

Efterårets møder fastlægges: Onsdag den 24. august kl. 19.30, i Regnbuen 

(Fejring af Paraplyen nr. 100 på dagsorden), Onsdag den 2. november kl. 19.30, 

i Regnbuen og Nytårskur den 11. Januar 2023 kl. 19.30.         

 

9.  Eventuelt 

  



 

 

 
 
Bilag 1 
 
Kære fællesråd, 
  
På JP Aarhus vil vi gerne endnu tættere på de sager, som rører sig og fylder dagsordenen 
lokalt rundt om i Aarhus. Det er i den forbindelse, jeg skriver til jer nu. 
  
Vi vil gerne invitere til at deltage i en ny klumme/debat-serie, hvor formændene fra Aarhus 
Kommunes fællesråd skriver på skift. Arbejdstitlen på serien er ”Den lokale liste”, og 
konceptet er, at I sætter ord på én sag, der står øverst (eller højt) på fællesrådets 
prioriteringsliste lige nu. Forhåbningen er, at serien på den måde løbende bringer en 
variation af forskellige lokale sager frem i lyset – ikke at alle fællesråd på skift skriver om 
den samme store sag. 
  
”Den lokale liste” er et vindue, hvor I som fællesråd kan øge kendskabet til jeres arbejde – 
og sætte gang i gode debatter om vores by og de mange hjørner af den på tværs af 
lokalområder. Det er muligheden for at bringe lokale sager ud til den brede kreds af læsere 
af JP Aarhus og Jyllands-Posten. Fællesrådenes sager er ikke mindst relevante at følge i 
en tid, hvor nye samarbejdsaftaler med kommunen er under udarbejdelse. 
  
Jeg forestiller mig, at vi bringer en tekst om ugen i serien – med en fællesrådsformand 
som afsender. Omfanget er ca. 2.800 anslag per indlæg. Hvis alle fællesråd deltager, 
svarer det til ca. to tekster om året pr. fællesråd. 
  
Hvis I ønsker at medvirke, skal I blot besvare denne mail inden mandag den 21. marts. Så 
vender jeg tilbage til jer med en plan med deadlines. 
Jeg ser frem til jeres svar! 
  
  
De bedste hilsner, 
Jacob Haislund 
Redaktør 
JP Aarhus 
 
Morgenavisen Jyllands-Posten 
Mediebyen 3, DK-8000 Aarhus C 
T (dir): (+45) 87 38 31 22 
M: (+45) 20 19 40 77 
@: jacob.haislund@jp.dk 
Sikker mail: jpsikker@jp.dk 
W: www.jpaarhus.dk 
Få JP Aarhus direkte i mailboksen hver dag eller følg os på Facebook og Twitter 
Eller vælg dit JP-abonnement her 
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