Harlev 13. oktober 2022

Forretningsudvalgsmøde torsdag den 13. oktober kl. 20.00-21.30
Sted: Teams
Tilstede var: Sol Strømbo Hansen, Marie Hastrup, Per Henrik Thygesen, Jacob Langvad og
Merethe Jelsbak Raundahl
Fraværende: Poul Holm Christensen, Carsten Dam Hyldal, Helene Juul Munch
Referat med kursiv
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Omkonstituering
2.1 Pia Ølholm har trukket sig fra Fællesrådet. Per Henrik Thygesen indtræder
som medlem i Forretningsudvalget på Pias plads. Vi omkonstituerer os
efterfølgende så udvalgene ser således ud:
2.1.1 Børn og Unge: Jacob Langvad Nielsen (udvalgsformand),
Helene Juul Munch og Marie Hastrup Sørensen.
2.1.2 Trafik, Veje og Byplanlægning: Carsten Dam Hyldal
(udvalgsformand), Sol Strømbo Hansen, Poul Holm
Christensen og Per Henrik Thygesen
2.1.3 Natur og Miljø: Sol Strømbo Hansen (udvalgsformand) og
Merethe Jelsbak Raundahl.
2.1.4 Kommunikationsudvalget: Marie Hastrup Sørensen
(udvalgsformand), Helene Juul Munch og Merethe Jelsbak
Raundahl.
3. Høringssvar vedr. banen mellem Silkeborg og Aarhus
3.1 Kvalificering af høringssvar til Banedanmark. Et par pointer blev tilføjet og
høringssvaret færdiggjort. Merethe indsender den 13. oktober 2022 efter
mødet.
3.2 Artikel i Aarhus Stiftstidende bragt den 28. september 2022, hvor
hovedpointen er, at vi fra Fællesrådets side er positive overfor en bane
mellem Silkeborg Aarhus, og at vi vil arbejde benhårdt for at få en station i
Harlev. Vi vil benytte de officielle kanaler for høringssvar og tage dialogen
med det politiske niveau i Aarhus kommune.
4. Fællesskaber på tværs
4.1 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.
4.1.1 Jacob, Sol, Marie og Merethe deltager. Per forhindret. Carsten,
Poul og Helene melder tilbage om de kan deltage.
4.2 Formål: Skabe synergier på tværs af fællesskaber i sam.arb. med DGI, både
sport, kulturliv, mødesteder.
4.3 Formidling af budskab på FB, hjemmeside, i Meny den 25. oktober etc. Marie
og Merethe tager ”vagten” i Meny den 25. oktober kl. 17.15-18-15. Marie
deler invitationen på Facebook og lægger den på hjemmesiden. Jacob

Damgaard lægger den på Harlev appeen og informere om den i Galten
Folkeblad. Merethe printer plakater og hænger op.
5. Besøg af borgmesteren
5.1 Fællesrådet (1 times tid) og efterfølgende Åben borgmesterkontor
5.2 Formål: Hører hvad vi er optaget i området, ønsker til samarbejde med
kommunen etc.
5.3 Mulighed for besøg: mandag den 14., 21. og 28. november et par timer (max
3 t.). I tidsrummet fra 15-18. Uformelt forum. Kl. 15.30-16.30 møde og
derefter åbent borgmesterkontor, hvor borgerne kan kigge ind og tale med
borgmesteren.
Positiv opbakning til initiativet. Vi vil gerne mødes med borgmesteren den 14.
november kl. 15.30-16.30. Åbent borgmesterkontor fra 16.30-18.00. Marie,
Sol, Per, Jacob og Merethe deltager hele dagen. Carsten, Poul og Helene
melder tilbage om de kan deltage.
Emner vi helt sikkert skal drøfte: Banen mellem Silkeborg Aarhus,
boligudstykning øst for Stillingvej, Erhvervspark ved Framlev, principper for
boligudstykning, fokus på naturen og bynære grønne områder og
sammenhængkraften i vores område - herunder rekreative og trafiksikre stier,
Fællesskaber på tværs. Marie og Merethe kommunikation af det. Alle
medlemmer af forretningsudvalget deler på FB.
6. Paraplyen
Deadline den 31. oktober. En artikel fra Hørslev. Der kommer en artikel omkring
møde med udskolingen og en artikel fra Natteravnene. Sol laver en artikel om
Hørslevturen. Tager fat i Peter Tønning om han ikke vil lave en artikel Hørslev
som aktivt lokalområde. Marie og Merethe laver artikel om Fællesskaber på tværs
den 23. november samt de kommende 2 arrangementer foråret 2023. Marie
kigger hvad vi har liggende fra tidligere og koordinere med Merethe. Besøg fra
borgmesteren kommer med i orientering fra Fællesrådet, som Merethe skriver.
7. Eventuelt
7.1 Næste møde dato er den 2. november hos spejderne. Jacob sørger for
forplejning.
7.1.1 Punkter til dagsorden fremsendes gerne til Merethe senest den
30. oktober.
7.2 Merethe sender medlemsliste til Jacob, der opdaterer den.
7.3 Vi afholder repræsentantskabsmøde onsdag den 15. marts kl. 19.00.
indkalder alle fra kl. 18-21

Pressemeddelelse
Crowdfunding.pdf

2022_Sendt til mailen til HIK og Martin og Lars Bak
Kære alle
Info om bl.a. crowdfunding, kursusmuligheder for foreningslivet til orientering.
Det kunne være relevant til Fællesskaber på tværs overordnet, men ikke mindst som en
mulighed for de borgere/frivillige, der måtte ønske at starter en aktivitet op/realisere et
projekt i forbindelse med ”forløbet”.
Lad os huske hinanden på at få formidlet det i forbindelse med de arrangementer, vi afholder.

Det kunne også være relevant i fht. kunstgræsbanen og andre større projekter, derfor Lars og
Martin cc.

Uddrage fra referat hos Fællesskaberne:
Ad 3. D. 23/11 er første aften med titlen ” Harlev – Fællesskabets by”, hvor DGI, HI&K, HIK og
Fællesrådet har inviteret borgerne i Harlev til at møde op og sætte retning for udviklingen af
nye fællesskaber og nye tiltag.
Fællesskaberne og Fællesrådet laver PR for aftenen. Jacob laver opslag på FB, til Harlevappen
og indlæg i GF. Vi aftaler at vi laver PR ved Meny i uge 43.
d. 24/11 Cisco og Irene.
D. 25/11 Fællesrådet
D. 27/11 Irene og Karen
D. 28/11 Jacob og ?
På valgdagen 1/11 vil vi dele info. materiale ud til de mange, der kommer og stemmer.
Vi tænker at eftermiddagstimerne 16-18 er der, de potentielle deltagere til d. 23/11 vil
komme.
Jacob kopierer materiel. Karen sætter op. Karen sender besked til Merete.
Med venlig hilsen
Karen Tinggaard
...

