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HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR ?

a AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd
Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men
husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).
TINDGA AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER !

a

KOOBDINER ARBANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper
gerne med dette, send os jeres mødekalender.

SKRIV TIL PABAPLYEN !

a PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemer.
lndlæg modtages gerne på disk - Mac eller Pc format.
a

NÆSTE NUMMER af Paraplyen forventes at udkomme omkring
1. Nov 2000 - deadline:1. Okt !

a

MATERIALER DER øNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET

Ejgil Rahbek - formand tlf 86 941766
Svend Erik Andersen - næstformand
Mariane Siem - sekretær &
Palle Refsgaard - kasserer
Jens Aage Weigelt
Erik Dalby
lnger Christensen
Niels lvlomme

suppl

BOLIGUDVALG
Ejgil Rahbek, formand
lnger Christensen
Erik Dalby
Palle Refsgaard

BøBNE &

UNGEUDVALGET

lvlariane siem,
Dorte Vind
Niels Momme

Paraplyen udgives af Hadev Fæ lesråd
by our: sok-Foto & co
Tryk Nwi Trykcenrer Opag 1500 eks
Sl her: HansPeter

I

Harev Fællesråd

formand

TRAFIKUDVALG
Svend Erik Andersen, formand
Palle Refsgaard
Erik Dalby
Jens Aage Weigelt

PARK- OG STIUDVALG
Jens Aage Weigelt, formand
Niels Momme

INFO- OG BLADUDVALG
Ejgil Bahbek, formand
lvlorten Gade
Dorte Vind
Lene Krath
Claus Gregersen

PRESSEKONTAKT
Mariane siem
flf 86 942718

FÆLLESBLADET FOB HARLEV OG OMEGN

Orientering fra
Fællesrådet
Ordinært Repræsentantskabsmøde den 28. marts
2000
Formandens beretning:
Under dette punkt blev bl.a.
fremlagt planer for at Fællesrådet kan få sin hjemmeside.
Forslaget blev mødt med velvilje, og repræsentantskabet
opfordrede forretningsudvalget til at gøre arbejdet færdigt, og få Fællesrådet på
lnternettet. Forslaget, som
blev præsenteret, er vist som
et billede på bagsiden af dette blad.

Valg:
Forårets repæsentantskabsmøde er det såkaldte valgmøde. Her vælges forretningsudvalg, suppleanter og
revisorer. Ved dette møde
var ca. 1/3 af medlemmerne
mødt op. Selvom det optimale naturligvis er at alle møder
op, er vi tilfreds.
Under punkt 6 valg til forretningudvalg og suppleanter
var der genvalg til Ejgil
Flahbek, Svend Erik Andersen. Palle Refsgaard. Karen
Faber ønskede ikke genvalg,
og blev afløst af Niels Momme fra HlK. Som suppleant
blev Mariane Siem genvalgt,
medens Lisbeth Sørensen
ikke ønskede genvalg.

Hun blev afløst af Dorte
Vind, fra Biblioteket.
Fællesrådet vil herved gerne
sige tak til Karen Faber og
Lisbeth Sørensen for en
engageret indsats i den forløbne periode. Samtidig en
varm velkomst til Niels Momme og Dorte Vind. Dode

Vind bibeholder sit arbejde i
Paraplyudvalget og sit arbejde med at redigere "Det sker
i Harlev".
I Fællesrådet har vi altid
været kede af, at Harlev
Framlev områdets stØrste
klub, HlK, ikke på den ene
eller anden måde deltog i

Et forslag kunne være at
tage kontakt med Galten
Kommune om eventuel brug
af genbrugsstationen i
Skovby industrikvader tæt
ved Lillering skov.
Ønsker du flere oplysninger
om mødet er det officielle
referat fremlagt på biblioteket.

"Strategi for samtænkning
af kulturtilbud i lokalsamfund og udkantsområder i
Arhus Kommune"
Som beskrevet i sidste nummer af Paraplyen fik vi en
henvendelse om det emne i
slutningen af 1999. I Fællesrådet behandlede vi

sagen og indsendte nogle
forslag, som vi mente måtte
falde ind under rapportens
intentioner. Vi foreslog bl.a.
etablering af lay-out værksted
og lnternet cafe i samFællesrådets arbejde. Derfor er det særlig glædeligt, at arbejde og dialog med skoklubbens formand nu indgår i len og Harlev Bibliotek.
Vi understregede, at vi i forforretningsudvalget.
slaget så nogle muligheder
Efterfø lgende konstituerede
for at tilgodese aldersgrupforretningsudvalget sig, og
pen 10 - 14 med aktiviteter,
de forskellige udvalg blev
nedsat. Bemandingen frem- som ikke findes i dag.
I april måned fik vi svar fra
går af side 2.
Magistratens 4. afdeling.
Som revisorer blev valgt
Tage Kjær og Per Lind. Bent Forslaget faldt kun delvis ind
under rapportens intentioner,
Hansen blev valgt som reviog ud fra en samlet vurdesorsuppleant.
Under punktet eventuelt blev ring var det magistratens
der stillet forslag om, at Fæl- opfattelse, at forslaget i sin
nuværende udformning ikke i
lesrådet undersøger mulig
væsentlig
omfang bidrager til
heden for at få etableret en
at realisere formålet om bedgenbrugsstation
Der er langt til nærmest gen- re udnyttelse af bl.a. fysiske
brugsstation når man holder ressourcer i lokalområdet.
sig til Århus Kommune.
.
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Harlev - Framlev
Historiske Arkiv
Leder du efter din slægt
For mere end 30 år siden
begyndte Rigmor Frandsen
at samle stof til arkivet.
Det gør hun i øvrigt stadig.
Arkivet har til huse i et
beskedent rum som nabo til
Harlev Bibliotek.
Lokalets stø rrelse sætter
grænser for vore aktiviteter,
men det betyder ikke, at
man skal holde sig tilbage.
Søger du oplysninger om
din slægt, bopæl eller andet
indenfor Harlev-Framlev
sogne, er du altid velkommen.

Der kommer jævnligt
besøgende fra andre områder, som har eller har haft
tilknytning til området her.
Vi kan tit hjælpe dem et
stykke på vej i deres
opklaringsarbejde. Vi hjælper også gerne med adresser på andre arkiver.
Vi er glade for enhver henvendelse og opfordrer indtrængende til, at alt skriftligt
materiale, fotos, lysbilleder
osv. afleveres på arkivet.
Er det noget du gerne vil
beholde, så lad os tage en
kopi.

Arkivet er åbent torsdage kl.

15-17
(undtaget skolens sommerog juleferier)

Er du forhindret i at komme i
åbningstiden, kan vi altid lave
en aftale.
Kontakt

Anders Vestergaard tlf.
86 248 544 eller
Rigmor Frandsen tlf.
86 261 964
Har du lyst til at kende mere
til den egn, du bor i ?
Der er altid brug for nogen,
der har lyst til at give en
hånd med på arkivet.
Du bestemmer selv, hvor
meget tid du kan/vil bruge.
For tiden er vi et lille sjak, en
slags stØttegruppe (Diana
Bang Jensen, Rita Graugaard Pedersen og Jørgen
lsaksen), der mødes på arkivet en gang om ugen.

Nogen af os har mere tid
end andre. Ens for os alle
er, at vi synes, det er
spændende arbejde.
Vi klipper avisnyheder ud
om vores egn, arkiverer indkomne materialer, fordyber
os måske i de gamle kirkebøger eller læser om en af
gårdene.
Der bliver også tid til en
hyggesnak.
Har du ledig tid eller interesse, så mød op og giv en
hånd med.
Vi mødes mandag aften kl.
19.30 - 21 .00
Du er altid velkommen.

Anders Vestergaard.

En Advarsel
Smid aldrig papirer og billeder væk,
oprydning er altid arklvfolks skræk.
Folk er tit ikke i stand til at dømme,
når et gammelt barndomshjem de skal tømme:
"Bedstefar havde så mange ting,
som ligger i huset her, rundt omkring.
Vi fylder kontaineren ude på gaden! '
Ak, ja, sådan skete skaden.
Alt det som "var til ingen nytte,"
det blev grådige flammers bytte.
I sådanne sager ku' meget man finde
om menneskers liv - både ude og inde:
Om mølle, brugs, mejeri og om skole,
om egnens skæbne i krig og ifred,
om rig og fattig man ku'få besked.
Og billeder viste, hvordan bedste så ud,
da hun for 50 år siden stod brud.

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN
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HIK Håndbold
Ungdomsafdelingen har i 4 år
eksisteret, som en selvstændig afdeling under bestyrelsen. Afdelingen kom i hus da
nogle trænere - forældre og
spillere, som gerne ville have
et hold at spille på, satte sig
sammen og arbejdede
målbevidst på, at få mere end
et ungdomshold i klubben.
Der blev lagt mange frivillige
kræfter i projektet og inden
ret længe, kunne vi med stolthed tilmelde hold i de fleste
rækker.

Vi har gjort meget ud af, at
gøre os synlige både blandt
spillere og forældre og også
indenfor vores eget forbund
JHF sådan, at vi er blevet

Jp§&l

mere end bare en klub i provtnsen.
Vi har ingen decideret målsætning, men vi forsøger at
"holde" på vores spillere ved
at have en god social klub.
Vi arrangerer trænerseminar,
hvor seniortrænerne underviser vores ungdomstrænere.
Bestyrelsen har haft arrangementer med Viborgs 1.
holds målmand og enkelte
spillere, hvor de har vist,
hvordan det foregår i en stor
klub.
Der har ligeså været temaaften med divisionsdommeren
Keld Løvquist. Der er blevet

arrangeret håndboldaften i
Brabrandhallen hvor ca. 70
ungdomspillere var inde og
se Brabrand - Viborg i

håndboldligaen for damer. Vi
skulle hilse og sige, at det
ikke gik stille af sig.

Vi har i år taget gymnastiksalen i brug til vores allermindste spillere 4 - 6 årige,
som vi kalder "Sandkassehåndbold". Dette har været
en stor succes, som vil
fortsætte.

Alle hold er i løbet af sæsonen til stævner. Vi gør meget
ud af, at holde jule- og
sæsonafslutning. I år har vi
prøvet noget helt nyt. Vl har
nemlig holdt en afslutningsfest for alle hold, fra lilleput
til junior, i forsamlingshuset.
Bagefter var andre Harlev
børn velkomne til sodavandsdiskotek.
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Alt dette blev selvfølgelig
afholdt under stort opsyn og
uden alkohol. Der har ingen
problemer været, alle vores
unge Harlev borgere ved
godt, hvordan man skal
opføre sig.
Alle vores trænere og spillere er meget villige til at yde
for at nyde. Vi har stor
opbakning til de nødvendige
arrangementer, såsom at gå
ud med klubbladet, give en
hånd til de mindre hold,
hjælpe hinanden og være
en god kammerat. Alle disse ovennævnte ting, samt
en sporlslig fremgang, har
været med til, at vi blev
valgt blandt 60 andre klubber i kreds 5 til ÅRETS
BØRNEHANDBOLDKLUB.
Onsdag den 8. mafis 2000
skete så den officielle
kåring. Hele hallen summede af glade spillere samt
deres familie. Alle spillere
kom ind på banen, hvor de
fik overrakt en sponsorgave
fra EA-sport Galten, UNIbank og DHF. Bagefter var
der saftevand og øl til alle
fremmødte.
Vi er meget stolte af, at
vores forholdsvis lille by,
kan konkurrere med de store klubber og ikke nok med
det, vi er også blandt de 7
klubber i Jylland, som kæmper om at blive Jyllands
bedste børneklub.

Alt dette er også kun muligt,
fordi nogle mennesker vil
gøre et kæmpe stykke
frivilligt arbejde og får den
fornødne opbakning fra medlemmerne

Selvom det er håndboldafdelingen, som har fået denne
pris synes vi godt, at alle
i Harlev kan være stolte.
Vi håber, at vi er med til at
gØre vores by kendt som
en god og sund by for alle
aldersgrupper.

Ungdomsudvalget vil gerne
benytte lejligheden til at sige
tak til bestyrelsen, fordi de
har troet på os hele tiden og
givet os den nødvendige frihed, samt til alle medlemmer
i klubben for at bakke os op.
Skulle du sidde og få lyst til
at være med i vores Ungdomsafdeling, så ring og
hør nærmere hos Alice Christensen 86 94 15 26 - alle er
velkomne.
På ungdomsudvalgets vegne

Hanne Stokholm
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Antenneforen ing

H arlev

Antenneforeningen Harlev
under afvikling ?
For ca. 10 år siden blev der
gjorl forsøg på at etablere
en antenneforening for hele
Harlev-Framlev lokalom rådet med de dedil hørende
tekniske faciliteter til modtagelse af kabel-TV og -radio.
lnitiativet kom fra Stofa fuS,
men dengang var der ikke
interesse fra området generelt, og sagen løb ud i sandet.

lmidlertid tog Rødlundparken, en afdeling af Bra-

brand Boligforening, i 1991
initiativ til dannelse af en
forening. Baggrunden var,
at her var alle de tekniske
installationer blevet etableret iforbindelse med byggeriet i 1989/90, og mange
beboere havde stor interesse i at få "lige så mange
kanaler, som man har inde i
Århus".
Foreningen fik navnet
Antenneforeningen
Rødlund, men da der efterhånden kom flere og flere
abonnenter til - f.eks. fra
Bøgeparken og Andelsboligforeningen Næshøj blev
det for nogle år siden
besluttet at ændre navn til
Antenneforeningen Harlev for at ingen skulle være i
tvivl om, at intentionen var og stadig er - at få så mange som overhovedet muligt

fra lokalområdet med iforenrngen.
forTsættes på næste side
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I de seneste år er Harlev
vokset - der er blevet bygget
mange 6nfamiliehuse, almene seniorboliger, flere private
andelsboliger er på beddingen, og ikke mindst væsentligt er der hermed kommet
mange nye (unge ?) familier
til området. Mennesker, som
for manges vedkommende
anser PC'en - og dermed

har arbejdet ihærdigt på at
gøre Telia Stofa A/S
opmærksom på. at vi er
mange, som går og venter
på denne udvikling. Vi er
sågar parat til at nedlægge
os selv fuldstændigt for at
lade os "opsluge" i Antenneforeningen Århus - vi ser
nærmest ikke nogen anden
fornuftig udvikling for en

adgangen til lnternettet som en helt naturlig installation i hjemmet på linie med
TV-apparater og musikan-

antenneforening med kun
250 abonnenter.
I denne sammenhæng er det
vigtigt at få sagt, at de mennesker, som i dag ser TV
ved hjælp af almindelig parabol, må se i øjnene, at de
fleste programleverandø rer
inden for kort tid vil omlægge
til digitale srgnaler med den
konsekvens, at man snart vil
stå overfor en ikke ubetydelig investering i en ny parabol. Abonnenter, der er tilknyttet et fællesantenneanlæg som i Antenneforeningen Harlev eller Århus oplever til gengæld, at disse
opdateringer sker pr. automatik og uden direkte
omkostninger for den enkel-

Iæ9.

Telia Stofa A,/S har dedor i
første omgang truffet beslutning om at "åbne" de "dØde"
kabler, som har ligget i jorden siden starten af 9O'erne.
Dette sker i disse uger på
Araliavej, Spiræavej, Guldregnvej, Lærkesvinget og
Lilleringvej og vil give teknisk mulighed for tilslutning
af op til 125 nye abonnenter.
MEN - med hensyn til hjemme-PC'en og lnternetopkobling via Stofanet. som er
kendt for at være meget hurtigt, vil denne mulighed først
være tilgængelig den dag,
Telia Stofa ÆS forlænger det
jordkabel, som i dag slutter i
Brabrand/Årslev, videre ud til
os - og dermed sandsynligvis også endnu længere
vestpå.
Alle abonnenter i Antenneforeningen Århus har i dag
mulighed for at tilkøbe denne Stofanet-opkobling, og
det skal derfor ikke være
nogen hemmelighed, at

Antenneforeningen Harlev
det seneste årstid

i

te.

På den ordinære generalforsamling 16. maj vil spørgsmålet om at tage det første,
alvorlige skridt hen mod det,
som vi håber vil ende med
en endelig afvikling af Antenneforeningen Harlev, blive
behandlet.
Her vil der blive mulighed
for at sige JA til at bljve
optaget som fuldgyldigt,

stemmeberettiget medlem af
Antenneforeningen Århus.
Dette JA vil i første omgang
dog udelukkende få

betydning for rådgivning og
stØtte i sager, som vi i stadig
større omfang bliver konfronteret med omhandlende nye
programmer, store prisstigninger på de programmer, vi
har og økonomisk og praktisk hjælp i forbindelse med
kommende vejledende
afstemninger blandt abonnenterne.
Det næste skridt, som forhåbentlig ikke ligger alt for
langt ude i fremtiden, er altså
at tage et lokalt "tigerspring"
ind på den bane, hvor udviklingen på det kommunikationsteknologiske område går
rigtig stærkt, og hvor vi i Harlev også har lyst til - og
behov for - at være med.
10. maj 2000

Antenneforeningen Harlev
Bestyrelsen

viformand Aase Christensen
Forlsættes fra

side

2

Fællesrådet er fortsat af den
opfattelse, at der mangler
aktiviteter og faciliteter til
aldersgruppen 10 til 14 år.
Dedor vil vi arbejde videre
med forskellige ide-kombinationer i samarbejde med
forældregrupper, som er af
samme opfattelse. En aktivitet under planlægning er en
generel høring om problemet. Høringen, som vil blive
offentlig, planlægges til 16.
august i år.

Afregningspris for
fjernvarme i områder med
halmvarme.

Fællesrådet har fået svar fra
Magistratens 5.afdeling
forlsættes på næste side
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på 200.000 forbrugere i hele
altså et "tilskud" til forbrugere i Harlev Framlev området. kraftområdet (Arhus KomMagistratens svar tager ikke mune) belastes disse i gen'l
stilling til, om det er lovligt at nemsnit hver med kr. 0,om
året.
ved
halmkulafgift
opkræve
stof.
Fællesrådet må således
produktion. Ligeledes kunAf svaret fremgår det, at fiernkonstatere, at denne Prisudvarmeprisen ikke er fastsat ud ne man have forventet, at
Magistraten havde taget stil- ligning virker ude af proporfra en omkostnings betragtling til nogle talstørrelser for tion med formålet med prisaf
Kommune
ning, idet Århus
prisudligningen. Hvor meget udligningen, og rammer borprincip leverer fjernvarme til
gerne i Harlev Framlev urier prisudligningen egentlig?
alle kunder til ens afregningsmeligt hårdt, medens de
regFællesrådet
DerJor
har
priser. Omkostningerne til Proøvrige forbrugere i Arhus
net på nogle talstørrelser.
duktion med halm er højere
Kommune knap nok vil
Under forudsætning af, at
end ved kulproduktion.
mærke det, såfremt de skulkulopkrævet
der ikke blev
I forbindelse med beslutning
le betale den fulde afgift ved
i
Harforbrugerne
afgift
hos
1988
om
etabaugust
den24.
kulproduktion.
lev Framlev området, hvad
lering af fjernvarme i Harlev
skulle de øvrige forbrugere i Fællesrådet må endvidere
Framlev blev det besluttet at
konstatere, at der nok ligger
foretage prisudligning med det kraftvarmeområdet så betanogle ubesvarede spørgsle?
øvrige kraftvarmeområde.
mål i sagen, men et samlet
Endvidere forudsættes et
Denne prisudligning har forpå
har
kr.
forretningsudvalg
gennemsnitsbeløb
løbet uændret siden da.
besluttet, at Fællesrådet
2500 pr. år i kulafgift.
Nu hvor kraftvarmeprisen er
steget som tølge at beskatning I området er der ca. 800 for- ikke skal gå videre med
sagen, da det ikke ligger
af kraftvarmefordelen, har man brugere, som således skal
indenfor Fællesrådets områvalgt at lade varmeprisen i hal- betale ekstra 2 mio.
Såfremt disse 2 mio fordeles de.
mområder følge med oP.

(Århus Kommunale Værker) på
vod brev om, hvorlor vi skulle
betale kulafgift af varme Produceret med halm som brænd-

Da omkostningerne ved
halmvarme produktion stadig
Hjemmeside
er stØrre end ved kraftvarme
produktion, vil der foftsat blive
ydet "tilskud" fra kraftvarmeforbrugere.
Disse ord er magistratens (forkorlede) forklaring til Fællesrådet. Forretningsudvalget har
drØftet svaret, og er kommet til
den konklusion, at svarene nok
dækker de fleste borgeres
spørgsmå1.

Der er altså tale om en Prisudligningsordning, som begrundes med, at produktion af varme i Harlev Framlev er dyrere
end i det øvrige kraftområde.
De øvrige forbrugere yder
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