
 
 

 
 

 

 

Forretningsudvalgsmøde onsdag den 2. november kl. 19.30-22.00 

Sted: Hos spejderne 

 

Tilstede var: Sol Strømbo Hansen, Marie Hastrup, Jacob Langvad, Merethe Jelsbak Raundahl, 

Carsten Dam Hyldal, Helene Juul Munch 

 

Fraværende: Per Henrik Thygesen 

 

Næste møde i forretningsudvalget er den 18. januar 2023 

 

Referat med kursiv  

 

Dagsorden: 

 

1. Peter kommer og giver en introduktion til huset og spejderne.  

 

2. Godkendelse af dagsorden  

 

3. Orientering fra formanden 

3.1 Høringssvar om banen mellem Silkeborg og Aarhus er indsendt den 13. 

oktober. 

3.2 Artikel om banen, hvor Harlev Fællesråd blev bragt i Aarhus Stiftstidende den 

28. september 2022. 

3.3 Fællesskaber på tværs 

3.3.1 Fællesskaber på tværs. Første arrangement afholdes onsdag 

den 23. november kl. 18.00. Jacob, Marie, Sol og Merethe 

deltager. Per forhindret. Carsten, Poul, Helene deltager I? 

3.4 Besøg af borgmesteren  

3.4.1 Fællesrådet (1 times tid) og efterfølgende Åben 

borgmesterkontor  

3.4.2 Mandag den 14. november kl. 16.30-17.30 møde, kl. 17.30-

18.30 åbent borgmesterkontor.  

3.4.3 Forplejning hvem søger for det? Der bestilles kage ved 

bageren, købes dansk vand og indpakket chokolade. Ansvarlig 

Jacob.   

3.4.4 Emner vi helt sikkert skal drøfte: Banen mellem Silkeborg 

Aarhus, boligudstykning øst for Stillingvej (principper for 

boligudstykning), Erhvervspark ved Framlev, status på 

daginstitution, Optimering af bynære grønne områder og 

sammenhængkraften i vores område - herunder rekreative og 

trafiksikre stier, Fællesskaber på tværs. (Samarbejdsaftalen 

mellem Fællesrådene) og AaK. Andre? 

3.4.5 Helene bestiller beachflag med Fællesrådets Logo. 

3.4.6 Kommunikation på FB, Hjemmeside og fysiske plakater 

eventuelt. 

3.4.7 Marie og Merethe kommunikation af det. Alle medlemmer af 

forretningsudvalget deler på FB. 

Harlev 2. november 2022 



3.5 Poul udtræder af Fællesrådet. Han er ikke længere en del af 

socialdemokratiets bestyrelse i Harlev og ønsker derfor ikke at fortsætte. 

Dermed er der en vakt plads i forretningsudvalget.  

3.6 Repræsentantskabsmøde afholdes den 15. marts 2022 kl. 19 i 

Konfirmandstuen Gl. Harlev.  

3.6.1 Vi skal alle have øje for at hverve nye medlemmer. Det kan vi 

gøre generelt og bl.a. i forbindelse med Fællesskaber på 

tværs. 

3.6.2 Kommunikere det bredt ud. Jacob laver udkast til tekst. Marie 

lægger op primo december. Der er mulighed for at ringe til 

Merethe for at høre mere om arbejdet.  

3.6.3 På valg er Jacob Langvad, Sol Strømbo Hansen, Merethe 

Jelsbak Raundahl er på valg og dertil er der en vakant plads i 

forretningsudvalgt.  

3.7 Crowdfunding, kursusmuligheder for foreningslivet til orientering. 

3.7.1 2022_Sendt til mailen til HIK og Martin og Lars Bak 

3.7.2 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. Læs mere: http://www.crowdfundingaarhus.dk/ 
Vi husker at tage det med til Fællesskaber på tværs. 

Pressemeddelelse 

Crowdfunding.pdf
 

 
4. Punkter til drøftelse:  

4.1 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. Beslutning fra sidst: Merethe snakker med Jakob Langvad, der 

forventes at deltage. Mangler at følge op. Tjek om det stadig er aktuelt. Krolf 

betaler pengene tilbage til Brugsforeningen, så de har ikke 40.000 kr. 

længere, men brugen af pavillonen og benyttelse heraf understøtter idéen om 

og behovet for et mødested. Indtænk dette som en mulighed man kan gå ind 

i fra Fællesskaber på tværs.  

4.2 Åbning af cykelsti til Gl. Harlev. Vi undersøger muligheden for at koble det 

med det officielle og uofficielle løbe, der afholdes den 10. december. Helene, 

Marie og Merethe koordinerer.  

5. Kommunikationsudvalg 

5.1 Film omkring Harlev udarbejdes af AD Media film. Bemærkninger. Den er god, 

men må gerne kortes lidt ned. Helene kommer med et udkast. Marie og 

Merethe kigger med. 

5.1.1 Drøftelse af anvendelse. Når filmen er færdig lægges den på 

hjemmesiden og deles på FB. Den sendes også til vores 

medlemmer med opfordring til at dele inkl. informationer om, 

hvor de kan vise dem fra Youtube. Marie spørger Rasmus om 

listen, så vi kan sende en tak. Marie kontakter Harlev-Framlev 

grundejerforening og informere dem om muligheden for at 

bruge filmen i deres velkomstmateriale.  

http://www.crowdfundingaarhus.dk/


5.2 Paraplyen udgives i slutningen af november med ny forside design.  

5.3 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. 

5.4 Fornyelse af Harlevfr.dk domænet. Vi fornyer domænet.  

 

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   

Fra sidste møde: 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. Mangler at følge op. 

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 har orienteret borgerforeningen og Marie tager det med til 

borgerforeningsmøde i uge 45.  

Fra sidste møde: Merethe tager igen-igen-igen fat i Aarhus Kommune om de 

deponerede jordbunker. Mangler opfølgning. 

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 

områder. Møde afholdt den 6. september kl. 19.30 med deltagelse fra 

Spor.dk. 

6.3.1 Der arbejdes videre på de rekreative forbindelser i nord.  

6.3.2 Der er indsendt mail til AaK fra Borum-Lyngby Fællesråd og 

Harlev Fællesråd vedr. trafiksikker forbindelse fra Borum til 

Harlev. Svaret fra kommune er, at vi skal genoptage 

kontakten for afdelingen til rekreative stier og koble den med 

anlægsønsker på det trafikale. Vi opfordres til at tage dialog 

med grundejeren som sjovt nok er kommunen selv. Sol 

arbejder videre på den sti.  

6.4 VAM-grunden_Konkret plan er udarbejde. Skal i dialog med Aarhus kommune.  

6.4.1 Konkret plan om ved Vam-grunden sendes til Henrik. Sol 

fremsender planen til kommunen. En mulighed er at borgerne 

kan søge Vi gro puljen, når/hvis tilladelserne falder på plads.  

 

7. Børn og unge 

7.1 Status på stormøde for unge i udskolingen? Vi afventer svar fra Lars Mølgaard 

på datoforslag.  

7.2 Status på daginstitutionsområdet. Seneste nyt er området foran Næshøj, men 

vi følger op på mødet med borgmesteren den 14. november.  

7.3 Natteravene kører rekrutteringskampagne hen over efteråret. 

7.4 Jacob indkalder til møde i børne- og ungeudvalget, hvor Helene er nyt 

medlem. 

 

8. Trafik, veje og byplanlægning 



8.1 Orienteringsbrev om tiltag i vores område  

8.1.1 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 

8.1.2 Fra sidste møde: Carsten tager initiativ med møde med 

kommunen om opfølgning på vores ønsker. Status. Listen er 

afstemt. Sol tager kontakt til Lars Clausen og følger op.  

Orienteringsbrev 

Harlev FR.pdf
 

 

8.2 Byudvikling øst for Stillingvej. Vi har intet hørt vedr. udviklingen. Merethe 

tager kontakt til Randi Sandholm 

8.3 Erhvervsparken i nord: Sol tager fat i kommunen med status på den.  

 

  

9. Medlemsliste 

9.1 Status v. Jacob. Der udarbejdes en opdateret medlemsliste, der fremsendes 

til forretningsudvalget i løbet af uge 45. Senest den 11. november.  

 

10. Eventuelt 

10.1 Fællesskaber på tværs plakater er hængt op. Marie og Merethe stod i 

Meny og delte flyers ud i uge 44, som blev godt modtaget. Merethe har 

forespurgt skolen og dagtilbud om de kan sende invitation via Aula. Printet 

flyers deles ud i medlemmernes nærområder.  

 


