Forretningsudvalgsmøde mandag den 22. august kl. 19.30-21.30
Sted: Laden i Hørslev, Hørslevvej 151C, 8462 Harlev

Harlev 22. august 2022

Tilstede var: Pia Ølholm, Merethe Raundahl, Sol Hansen, Poul Holm Christensen, Marie
Hastrup, Carsten Dam Hyldal.
Referat med kursiv pr 17. sep 2022
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Besøg af Jens Tønning, Harlev spejderne
Information om Hørslev generelt ved Jens.
Tjek om Hørslev Samvirke er med på hjemmesiden – Marie
Lav artikel om Hørslev til paraplyen. Jens laver udkast til Marie.
3. Orientering fra formanden:
3.1 Fællesskaber på tværs. Første arrangement afholdes onsdag den 23.
november kl. 18.00. Et mix af opstartsaften og ”den gode velkomst” med
fokus på aktivt lokalt medborgerskab.
Formål: Skabe synergier på tværs af fællesskaber i sam.arb. med DGI, både
sport, kulturliv, mødesteder. Fællesspisning og workshops.
3.2 Socialt mødested i Byparken v. Merethe. Der skal indkaldes til et møde efter
sommerferien. Jacob deltager for Børn og unge udvalget. Er udskudt til
oktober.
Merethe snakker med Jakob Langvad, der forventes at deltage.
3.3 Fællesrådenes arbejdsgruppe afholder møde i aften den 22. august vedr.
samarbejdsaftalen mellem Fællesrådene og Aarhus kommune. Et meget
relevant møder, men vi afholder selv møde og er først blevet inviteret for 14.
dage siden.
Vi afventer referat.
3.4 Status på den Gl. Fakta-grund
Dyrlægehospital med operation mm er på vej fra VetGroup. Der er stadig 1
ledigt lejemål.
4. Punkter til drøftelse: Alle events har været afholdt.
4.1 Nummeret fejres med en reception på biblioteket lørdag den 3. september kl.
14.30-16.00.
4.2 Åbning af Tåstruplandet søndag den 4. september kl. 10.00-14.00. PM
offentliggjort den 17. august. Status, planlægning og bemanding. Skattejagt
skal bl.a. udarbejdes.
4.3 Åbning af cykelsti til Gl. Harlev. Den skal stå klar den 1. september. Forslag
om at fejre åbningen med et arrangement fredag den 9. september eller
lørdag den 10. september. Gerne i samarbejde med Harlev Event Team og Gl.
Harlev Borgerforening. Status, planlægning og bemanding
5. Kommunikationsudvalg
5.1 Film omkring Harlev udarbejdes af AD Media film. Marie, Merethe og Helene
har udarbejde speak, storyboard, lavet aftaler med diverse aktører. Speaket

har været sendt forbi Harlev/Framlev grundejerforening, HIK og HI&K. Den
19. august var Marie og Merethe på optagelser sammen med Nagel film i
Harlev og omegn. Blev møde af gode folk og stor interesse.
Skal f.eks handle om natur, fællesskaber, hvad kan man gå til i Harlev,
Hørslev, Labing, Kringlen, Meny, Næshøjcentret. Brug af drone.
5.2 Nyt design af forsiden i Paraplyen. Status
Marie viste ny lækker forside til Paraplyen
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. Mail er sendt til kommunen af flere omgange. Svar er
nu modtaget. Status
Uklart svar modtaget fra Aarhus Kommune. Merethe kontakter biologen. Kan
vi ansøge Friluftsrådet om midler? Hvad er rækkefølgen? Funding eller
dispensation? Hvad kræver kommunen?
Merethe snakker med Erik, næstformand i menighedsrådet og orienterer
borgerforeningen.
6.2 Sti omkring regnvandsbassin i Gl. Harlev og jordbunker her ved. Status v.
Merethe
Ok til sti fra Aarhus Kommune. Gl. Harlev borgerne skal selv stå for at slå
sporet. Merethe tager igen-igen-igen fat i Aarhus Kommune om de
deponerede jordbunker.
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. Vi
mødes til møde på tværs af områderne den 6. september kl. 19.30.
6.4 VAM-grunden_Konkret plan er udarbejde. Skal i dialog med Aarhus kommune.
6.4.1 Der er mulighed for at søge midler i ”Smag på Aarhus” samt i
frøpuljen.
6.4.1.1
Lidt mere info her:
http://smagpaaaarhus.dk/nyhed/stoette-til-vilde-ogspiselige-projekter/. Det vigtige er at få afstemt, hvem der
har driften af nyetablerede projekter, altså at de primært
selv har driften,
6.4.1.2
Ift. frø, så kommer der også en ny runde af frøpuljen med
ansøgningsfrist 1. september. Skal vi ikke søge den?
https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-ogsamarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/#3
Plan om bakker, blomster, opdeling, stammer og kvashegn. Afventer udspil fra
landskabsarkitekten. Vi ansøger ikke frøpuljen, da den er til private arealer.
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. Status?
Ingen status, afventer mødedatoer for Jakob Langvad.
7.2 Status på daginstitutionsområdet v. Poul
Løse rygter. Pia følger op.
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. Det blev besluttet, at der er
behov for et opfølgende møde med kommunen. Carsten og Sol koordinerer og
indkalder. Status v. Carsten

9.

Carsten tager initiativ med møde med kommunen om opfølgning på vores
ønsker.
Eventuelt
9.1 Vin til alle medlemmer af forretningsudvalget.
Næste møde i Fællesrådet bliver tirsdag den 13.10.2022 kl. 19.30

