
 

 

 

Forretningsudvalgsmøde mandag den 27. juni kl. 17.00-18.30.  

Sted: Online_Teams 

Deltagere: Sol, Merethe, Helene, Marie, Jacob.  

Afbud fra Poul, Carsten og Per 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Orientering fra formanden: 

2.1 Arrangement i HI&K den 17. juni. Vin til alle medlemmer af 

forretningsudvalget. 

Den skal afhentes hos Merethe.  

2.2 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. Status 

herpå. 

Der bliver arbejdet videre med det.  

2.3 Artikel i Stiften på baggrund af henvendelse. Artikel indsendt den 6. juni og 

bragt. Fokus på sammenhængende stiforbindelser og vigtigheden her af.  

Der vil bliver mulighed for en ny artikel i december, deadline 12.12.22 

2.4 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. Status.  

Merethe indkalder til et møde efter sommerferien. Jacob deltager for Børn og 

unge udvalget. 

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

historiefortællingen om den og aktiveringen af den. Afventer svar om 

åbningsdatoen. 

Kommunen siger den er færdig i september. Vi kender ikke den nøjagtige 

dato, vi drøfter indvielse over MSN, hvis vi ikke når at have møde inden. 

 

2.6 Indvielse af spejderhuset den 10. juni. Jens Tønning inviterer gerne på 

rundtur i huset en dag. Vi kan eventuelt spørge om vi må afholde vores næste 

møde den 24. august. Rundvisning kl. 19-19.30 derefter møde hos dem . 

Jens Tønning <toenning.hoerslev@gmail.com 

I stedet vil vi gerne være i juletræsladen i Hørslev til mødet i august og i 

spejderhuset i oktober. 

 

 

3. Punkter til drøftelse:  

3.1 Erhvervspark i Nord – se mail fra projektleder Jacob Krath.  

Oversigtskort ny 

erhvervspark.pdf

Matrikelkort.pdf

 
 

3.2 Vi vil gerne allerede nu høre, om I har bidrag til planlægningen for området. 

Det kan være særlige lokale forhold, som vi bør kende til, opmærksomhed på 

funktioner, som mangler i jeres kvarter, og som måske vil kunne indarbejdes i 

forslaget, eller bare ideer, som vil kunne gøre et eventuelt projekt endnu 

bedre for jeres bydel. Hvis I har forslag eller ønsker til, hvordan vi bedst 

Harlev 27. juni 2022 
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inddrager jer og øvrige borgere i arbejdet, hører vi også gerne om det. 

Svarfrist er senest den 5. juli 2022. Svar sendes til pbm@mtm.aarhus.dk 

Sol medskriver kommentarer indsamlet fra borgere i Framlev, Hørslev og 

Labing. Bekymring om trafikafvikling, noget af området bruges i dag 

rekreativt, ide om trafikafvikling til motorvejen ved Skovby. Merethe påpeger, 

at vi også bør komme med ide til processen om borgermøde med workshop, 

således at alle deltagende borgere høres.  

 

3.3 Gåtur omkring fredningen i Tåstrup den 17. juni kl. 14-16.30. De vil gerne 

samarbejde om åbningen af fredningen.  

Velbesøgt, der arbejdes på skiltning på stierne. Der ønskes en folkelig åbning 

for borgere i området.  

Vi foreslår samme weekend som paraplyens jubilæum. Mulig dato kan være 

søndag d 4.9 første prioritet eller søndag den 18.9. Vigtigt at alle medlemmer 

af forretningsudvalget er aktive minimum 1 af de 2 dage.  

 

4. Økonomi 

4.1 Den 7/6 har vi fået overført 20.000,- fra Aarhus Kommune for 2022. Det 

betyder, at vi p.t. har 85.263,37 kr. stående på vores konto. Herudover 

mangler kontingentindbetalinger fra 12 medlemmer.  

Der er god økonomi og mulighed for at bruge penge til efterårets 

arrangementer og aktiviteter lokalt.  

 

 

5. Kommunikationsudvalg 

5.1 Film omkring Harlev udarbejdes af AD Media film. Den skal filmes den 19. 

august. Marie, Helene og Merethe udarbejder speak.  

Der er afholdt møde og der skal udarbejdes en speak på 300 ord. Filmen skal 

optages d 19.8. Det er muligt at levere billeder og video i god kvalitet inden. 

Gode ideer til steder der skal med kan indleveres til kommunikationsudvalget.  

 

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

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

Status på indhold og drøftelse heraf.  

Nr 100 bliver primært med fokus på på jubilæum, billedserie med byudvikling, 

interview med Eigil. Der undersøges at få et tilbud på at lave en ny forside til 

Paraplyen. Alle 100 nr udstilles på biblioteket. Reception lørdag d 3.9 fra 

1430-1530, ved kommunikations- og paraplyudvalget, forretningsudvalget og 

evt bibliotekets venner. Evt en skattejagt som kan udleveres på biblioteket.  

5.3 Planlægning af selve fejringen 

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

fællesrådet midler, vi vil bruge på det?   

Ja der er økonomi til at bruge midler på kage, kaffe, bobler til reception. 

 

6. Natur og miljø 

6.1 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 møller, der positive og bakker op om forslaget. Der er indledt 

dialog med menighedsrådet om muligheden for et samarbejde omkring 

jordfordeling. Mail er sendt til kommunen af flere omgange. Senest den 20. 

juni– mangler svar.  

Der mangler stadig svar fra kommunen. Merethe følger op.  

6.2 Sti omkring regnvandsbassin i Gl. Harlev og jordbunker her ved. Mail indsendt 

til Bettina og Henrik Højmose fra AaK den 20. juni. Status v. Merethe  
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Afventer svar fra kommunen. Merethe følger op igen. 

6.3 Stiforbindelser i nord v. Merethe og Sol: Der er indledt dialog med Borup 

Fællesråd med henblik på at koordinere stiforbindelser på tværs af vores. 

Status. 

Sol følger op.  

 

6.4 VAM-grunden_Status 

6.4.1 Arbejdsgruppemøde afholdt den 19. maj samt den 21. juni. 

Udkast til plan er udarbejdet. Vi påbegynder et konkret 

samarbejde med Aarhus kommune om etablering af planen. 

2 møder afholdt, der er lavet en tegning med plan og ideer til 

området. Natur og miljøudvalget koordinerer med kommunen 

indledningsvis. Når det skal effektueres ligger inddrages 

arbejdsgruppen og de lokale. Eventuel søgning af 

nedenstående puljer, kommer når kommunen er med på 

planen.  

6.4.2 Der er mulighed for at søge midler i ”Smag på Aarhus” samt i 

frøpuljen.  

6.4.2.1 Lidt mere info her: 

http://smagpaaaarhus.dk/nyhed/stoette-til-vilde-og-

spiselige-projekter/. Det vigtige er at få afstemt, hvem der 

har driften af nyetablerede projekter, altså at de primært 

selv har driften, med mindre du kan se, at det giver 

mening ind i den almindelige drift af området. 

6.4.2.2 Ift. frø, så kommer der også en ny runde af frøpuljen med 

ansøgningsfrist 1. september og uddeling af frø 15. 

september. Det er egentlig til private arealer, der er 

offentligt tilgængelige, men hvis de selv tager driften af det 

her areal, så kan vi måske alligevel kigge på det ift. 

frøpuljen. Det skal jeg lige vende med bynatur-gruppen. 

https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-

samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/#3 

 

7. Børn og unge 

7.1 Status på stormøde for børn og unge 

Der er afholdt møder med de 2 yngste grupper, mangler at afholde møde for 

de ældste. Det kommer efter sommerferien.  

7.2 Status på daginstitutionsområdet v. Poul og Merethe 

Ikke drøftet – udskudt til næste møde.  

 

8. Trafik, veje og byplanlægning 

8.1 Orienteringsbrev om tiltag i vores område  

Orienteringsbrev 

Harlev FR.pdf
 

I relation hertil er der indkommet et ønske/forslag om  

Der er behov for et opfølgende møde med kommunen. Carsten og Sol 

koordinerer og indkalder.  

 

9.  Eventuelt 

9.1 Kan vi flytte mødet den 24. august til den tirsdag den 23. august kl. 19.30-

21.30. Her kan vi være i træladen i Hørslev. Mødet i november kan vi holde 

ved spejderne.  

http://smagpaaaarhus.dk/nyhed/stoette-til-vilde-og-spiselige-projekter/
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Næste møde i Fællesrådet bliver d 22.8 kl 19.30 og der indkaldes til et møde i 

uge 40.  

 



Bilag 1 _ Vedr. erhvervsområde 

Fra: MTM-Plan <Plan@mtm.aarhus.dk> 

Dato: tir. 14. jun. 2022 kl. 10.51 

Emne: (FÆLLESRÅD FORENINGER MM) Forundersøgelse for lokalplan for ny erhvervspark nord 

for Harlev 

Til: Merethe Jelsbak Raundahl <mjraundahl@gmail.com> 

Cc: MTM-Plan <Plan@mtm.aarhus.dk>, MTM-PBM <pbm@mtm.aarhus.dk> 

 

Kære Harlev Fællesråd 

  

Vi skal i gang med at planlægge for en erhvervspark nord for Harlev.  

Plan i Aarhus Kommune er blevet kontaktet af Grundsalg i Aarhus Kommune, som gerne vil 

etablere en ny erhvervspark et areal mellem Herningmotorvejen, Stillingvej og Hørslev. Vi 

beder hermed om jeres kommentarer til forslaget. 

  

I kommuneplanen indgår arealet i allerede udlagte rammeområder til erhvervsformål. Området 

er forbeholdt store og arealkrævende virksomheder og er prioriteret transport- og 

logistikvirksomheder samt 

andre transportunge erhverv. Hvis Grundsalgs ideer og ønsker har den ønskede kvalitet, og 

hvis Plan vurderer, at forslaget kan realiseres, udarbejdes et lokalplanforslag for området.   

  

Nedenstående figur viser, hvordan en lokalplan bliver til: Lige nu er vi i starten af 

afklaringsfasen - helt ude til venstre. Når alle forhold er tilstrækkeligt afklaret, udarbejder vi et 

lokalplanforslag. Forslaget behandles i byrådet, inden det offentliggøres og sendes i høring 

blandt borgerne. Hvis høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer, kan 

byrådet vedtage lokalplanen, hvorefter bygherre kan søge om byggetilladelse.  

  

Vi vil gerne allerede nu høre, om I har bidrag til planlægningen for området. Det kan være 

særlige lokale forhold, som vi bør kende til, opmærksomhed på funktioner, som mangler i 

jeres kvarter, og som måske vil kunne indarbejdes i forslaget, eller bare ideer, som vil kunne 

gøre et eventuelt projekt endnu bedre for jeres bydel. Hvis I har forslag eller ønsker til, 

hvordan vi bedst inddrager jer og øvrige borgere i arbejdet, hører vi også gerne om det. 

  

Svarfrist er senest den 5. juli 2022. Svar sendes til pbm@mtm.aarhus.dk 
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Vi kontakter jer igen, når vi er lidt længere i processen, allersenest når forslaget har været 

politisk behandlet første gang og offentliggøres. Vi vil dog bede jer om at svare på denne 

henvendelse alligevel, så vi ved, I har modtaget den.   

 

 

 

Følgende filer vedhæftes: 

● Matrikelkort 

● Kort over området 

 

Projektleder fra Aarhus Kommune, Plan: Jacob Krath, jackr@aarhus.dk, tlf. 41 85 98 00 

 

 

Med venlig hilsen 

Plan 

  

   

  

TEKNIK OG MILJØ 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

T + 45 89 40 44 00 
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E  plan@mtm.aarhus.dk 

www.aarhus.dk 
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