
 
 

 
 

 

 

Forretningsudvalgsmøde onsdag den 18. januar kl. 18.00-20.00. Kl. 20-21 nytårskur.  

Sted: Konfirmandstuen Gl. Harlev  

 

Deltagere: Jacob Langvad Nielsen, Sol Strømbo Hansen, Helene Juul Munch, Merethe Jelsbak 

Raundahl  

 

Afbud: Marie Hastrup, Carsten Dam Hyldal  

 

Referat med kursiv  

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Orientering fra formanden 

2.1 14. november 2022 afholdte vi møde med borgmesteren samt åbent 

borgmesterkontor. Et rigtig godt og velbesøgt møde, hvor vi fik drøftet 

relevante emner. 

2.2 Høringssvar og mail til folkevalgte i Østjyllands storkreds vedr. banen 

mellem Silkeborg og Aarhus er indsendt den 9. januar 2023 cc. Jacob 

Bundsgaard. Henvendelsen er koordineret med borgmesteren. Afventer pt 

offentliggørelse af høringsnotat (høringsnotatet er forsinket men annonceret). 

Merethe vil forhøre sig om status på processen – blandt andet: Hvad dækker 

’behandling’ over (som anført i BDK Aarhus Silkeborg debatopslag web 

140322).  

2.3 Cykelstien fra Harlev til Gl. Harlev blev indviet og Fælleshytten i Gl. Harlev 

blev fremvist lørdag den 10/12-2023 kl. 13.30-15. En fin åbning og markering 

af åbningen af den længeventet cykelsti mellem Harlev og Gl. Harlev. Den 

nyetablerede fælleshytte i Gl. Harlev blev også fremvist på dagen. Der blev 

designet, indkøbt og uddelt reflekser i forbindelse med åbningen med teksten: 

Vi cykler sikkert i Harlev - Fællesskabets By.  

2.4 Møde om oplandspuljen den 12. december 2022. Mødet var målrettet 

fællesråd i åbent land. Vi var med i planlægningen og afviklingen af mødet. 

Merethe summerer fra mødet, hvor kommunale playmakers – Jesper og Peter 

– også deltog: Et godt møde med gode muligheder – blandt andet at, der fra 

2024-2033 årligt vil være 10 mio. i puljen. Deltagerne blev sat sammen i 

mindre arbejdsgrupper – men Merethe har ytret ønske om, at vi sættes 

sammen med landsbyer i vores direkte nærområde fx Ormslev.        

2.5 Artikel: Harlev satser på fællesskaber blev bragt lørdag den 17. december 

2022 i JP Aarhus. Medbragt udklip af artiklen blev fremvist. 

2.6 Tåstruplandet: Der blev afholdt julearrangement den 18. december 

2.7 Input til arkitektideer til Musikhusparken. Indtil den 17. januar 2023 har 

det været muligt at kommentere på 2 forslag. Information herom er sendt til 

fællesrådets medlemmer samt delt via FB. Der er ikke indsendt noget på 

vegne af os.  

2.8 Møde om udvidelsen af Aarhus Havn. Alle fællesråd er inviteret og vi har 

delt informationen til medlemmer og via FB. 

2.9 Fællesskaber på tværs 

Harlev 18. januar 2023 



2.9.1 Fællesskaber på tværs. Første arrangement blev afholdt 

onsdag den 23. november kl. 18.00. Stor succes. Næste 

arrangement afholdes den 31. januar 2023 kl. 19-21.30. 

Invitationen er vedhæftet. 

2.10 Stimøde med vores naboer den 19. januar kl. 19-20.30. 

Følgende er inviteret og deltager: Hørslev Stigruppen, Skjørring, 

Stigruppen, Sjelle, Stigruppen Borum/Lyngby, Stigruppen Hørslev, Stigruppen 

Harlev, Stigruppen Herskind, Skivholme, Herskind Hede. Inviteret af 

stigruppen Herskind. Stiplan i nord og syd præsenteres.  

2.11 Formandsmøde for Fællesrådene i Aarhus kommune_Det 

afholdes den 6. februar 2023. Merethe deltager. 

 
 

 
3. Punkter til drøftelse:  

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

Konfirmandstuen Gl. Harlev.  

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

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

tværs. 

3.1.1.1 Aftalen fra sidst var at kommunikere det bredt ud. Lave 

korte tekster, som fortæller om, hvad fællesrådet er for en 

størrelse, og om hvorfor man skal stille op til en post ved 

repræsentantskabsmødet til marts. Jacob laver udkast til 

tekst. Marie lægger op primo december. Der er mulighed 

for at ringe til Merethe for at høre mere om arbejdet.  

Status på det? Jacob bekræfter, at han gerne vil stå for at 

skrive tekster, der deles på FB. Teksterne skal komme 

udover ovennævnte også komme omkring nogle af de 

projekter, der er på dagsordenen de kommende år og 

byudvikling, hvor vi kunne bruge endnu flere, gode 

kræfter.    

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

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

forretningsudvalget. Per, Carsten, Marie og Helene er ikke på 

valg. Sol og Merethe genopstiller som medlemmer. Jacob som 

suppleant. 

3.1.3 Invitation – hvem udsender? Merethe sender invitationen ud. 

Den deles også på FB, hjemmeside, Harlev app og med fysiske 

opslag. Sol finder dirigent.  

3.1.4 Forplejning – hvad skal vi have? Hvem står for det? Helene 

står for forplejning til ca. 25 mand. 

 
3.2 Socialt mødested i Byparken v. Merethe. Krolf har betalt pengene tilbage 

til Veluxfonden og Brugsforeningen, så de har ikke 40.000 kr. længere, men 

støtter fortsat op om projektet. Muligheden indtænkes i Fællesskaber på 

tværs og er også præsenteret som et muligt projekt i Oplandspuljen.  

 

4. Kommunikationsudvalg 

4.1 Næste nummer af Paraplyen – deadline til artikler mandag den 6. februar. 

Bladet udkommer den 4. marts. 

- Orientering fra fællesrådet (– Merethe skriver) 

- turforslag (fra Natur og miljø) Sol skriver turforslag om Jeksendalen langs 

Aarhus å eller inter-kommunal vandrerute fra Silkeborg 



- Helene og Aksel laver artikel om bageren (Helene orienterer) 

- Andre forslag? 

 

4.2 Film omkring Harlev udarbejdes af AD Media film. Harlevfilmen – Marie 

har modtaget en nyt (måske endelig) version fra Rasmus i fredags. Den skulle 

være sendt til Helene og Merethe. 

4.2.1 Aftale fra sidst: 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. Status på det? Filmen 

bliver gennemset og godkendt til brug og promovering. Holder 

ved aftalen om promovering og brug. Merethe deler den til 

Fælleskaber på tværs. Der undersøges om den kan komme på 

Harlev app.  

 

 

5. Natur og miljø 

5.1 Stiforbindelser i nord v. Merethe og Sol: Der er indledt dialog og 

samarbejde med Borup Fællesråd med henblik på at koordinere stiforbindelser 

på tværs af vores områder.  

5.1.1 En mulig forbindelse mellem Borum/Lyngby og Framlev/Harlev 

er fremsendt som ønske i relation til Oplandspuljen 

5.1.2 Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Borum/Lyngby 

Fællesråd og Harlev Fællesråd. Dialogen med Aarhus 

kommune om konstruktive løsninger fortsættes. Sol deltog 

ved besigtigelsesmødet den 14. januar, hvor Borum/Lyngby 

inviterede. Kompliceret projekt som decideret cykelsti - men i 

stedet som rekreativ forbindelse. Overgang over åen er 

besværliggjort af stejl forbindelse, der gør det besværligt at 

anlægge stien. Bør måske betragtes som to delproiekter: først 

at få transporteret folk tilbage/op til vejen, hvor man nøjes 

med den allerede etablerede trampesti for dernæst at få 

opgraderet trampestien i en mere sikker krydsning af åen. 

Kommunen bør afsøge, hvorvidt det kan lade sig gøre på 

deres matrikel. Hvis det ikke lader sig gøre, er det en 

mulighed at forhøre sig ved lodsejere. Vi afventer svar. 

 

 

5.2 Stiforbindelse i Syd v. Merethe. Merethe har sendt henvendelse til 

menighedsrådet vedr. mulig jordfordeling. Afventer svar. Stien er italesat som  

som muligt projekt til Oplandspuljen. Et skitseforslag skal udarbejdes og 

fremvises for kommunen, før de vil tage stilling til finansiering. Der er 

potentiale for at få etableret en sikker stiforbindelse mellem Aarhus midtby og 

Aarhus-Silkeborg ruten (Jeksendalen) Merethe orienterer kommunen om 

muligheden.    

5.3 Stimøde med vores naboer den 19. januar kl. 19-20.30. Følgende er 

inviteret og deltager: Hørslev Stigruppen, Skjørring, Stigruppen, Sjelle, 

Stigruppen Borum/Lyngby, Stigruppen Hørslev, Stigruppen Harlev, Stigruppen 

Herskind, Skivholme, Herskind Hede. Sol og Merethe deltager. 

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

kommune.  



5.4.1 Konkret plan om ved Vam-grunden er sendt til Henrik 

Højmose. Status v. Sol. Der er rettet henvendelse til 

kommunen flere gange, afventer svar. 

 

6. Børn og unge 

6.1 Ny daginstitution. Information herom samt invitation til møde den 30. januar. 

Merethe har været i dialog med projektlederen fra Aahus Kommune Mette 

Blicher Folmer. Vi talte om at følgende interessenter vil være relevante at 

invitere: 

• Rep for skolebestyrelse 

• Rep for dagtilbudsbestyrelse 

• Rep idrætsforening 

• Rep spejderforening 

• Rep grundejerforeninger, der ligger nabo til grunden 

• Andre? 

     Personer Mette har kontakt til og som er inviteret: 

• Louise Lund Rasmussen, dagtilbudsleder 

• Kasper Andersen, sektionsleder Byggeri i Sundhed og omsorg 

• Christina Hach, projektleder i Sundhed og omsorg 

• Majbritt Bjerregaard Petersen, forstander på Plejehjemmet Næshøj 

• Peter Fritz Tofft, frivilligkoordinator folkehuset 

• Jens Sønderbæk, Leder af Folkehusene 

• Louise Skov, analyse, Planlægning Børn og unge (min kollega) 

• Lasse Pedersen, sektionsleder Planlægning Børn og unge (min 

sektionsleder) 

  

Mødet er rykket til 1. februar. Merethe, Marie og Helene deltager. Fra Fællesrådets 

side er vi meget glade for, at der nu er udsigt en ny integreret daginstitution i 

Harlev. Fokus på samarbejder på tværs af generationer, aktivering af nærområdet 

og samarbejdet med Folkehuset Næshøj.  

 

6.2 Status på stormøde for unge i udskolingen? Status v. Jacob. Afholdes i 

april/maj (inden eksamen) 

6.3 FO_Harlev-Framlev Ungdomsklub, Harlev. Status v. Jacob. Giver det 

anledning til handling? Jacob tager fat i Uffe Torup for at få en skarp 

forklaring af de forskellige tilbud og hvad der har af konsekvenser, hvis FO 

nedlægges.  

6.4 Møde i børne- og ungeudvalget. Status v. Jacob. Intet møde afholdt.  

 

 

7. Trafik, veje og byplanlægning 

7.1 Byudvikling øst for Stillingvej. Status v. Merethe. Projektet har været lagt i 

dvale. Se vedlagte mail. Vi samarbejder meget gerne med kommunen og 

ønsker reel indflydelse. Senest nyt er, at der arbejdes på at indkalde til 

borgermøder i løbet af foråret.    

7.2 Erhvervsparken i nord: Sol tager fat i kommunen. Status? Der er  rykket for 

et svar Merethe er i dialog med kommune, der ønsker at afholder borgermøde 

primo marts om erhvervsplanen. Vi taler meget for, at byudviklingen øst for 

Stillingvej og Erhvervsparken tænkes sammen. 

7.3 Nyt punkt til næste gang: Sol kommer med udkast til prioriteringsplan af 

anlægsønsker. 

 

 

8. Medlemsliste 



8.1 Den er udarbejdet efteråret 2023. Får stadig nogle fejlmeddelelser. Nyeste 

version fremsender Jacob til forretningsudvalget. Jacob ordner det i 

kommende uge.  

 

9. Eventuelt 

 
Vi er blevet kontaktet med henblik på, at Lokaldysten afholdes i Harlev 

(lokalområder dyster mod hinanden med fokus på bevægelsesglæde og 

fællesskab). Merethe har forhørt sig hos HIK og Harlev Eventteam, der ønsker at 

være medarrangører men meget gerne sammen med andre. Der arbejdes videre 

på muligheden. Merethe koordinerer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til punkt 7.1 

 

Hej Merethe 
  
Planen for Harlev har desværre været på pause den seneste tid. 
  
Men her efter nytår er vi ved at starte projektet igen. Sammen med vores borgerinddragelsesteam ser vi lige 
nu på at fastlægge en plan for borgerinddragelsen. 
  
Vi gennemfører en forudgående offentlig høring, hvor vi indkalder idéer og forslag til den kommende 
planlægning. Høringen vil blive sat i gang med et brev til e-boks til alle indenfor helhedsplanens 
afgrænsning. Høringsperioden vil forløbe over otte uger og i den forbindelse overvejer vi forskellige tiltag. Fx 
kunne det være at holde åbent borgerkontor et centralt sted i Harlev 3-4 dage på forskellige tidspunkter af 
døgnet, et borgermøde med workshops hvor man kan drøfte forskellige emner, en eller flere arbejdsgrupper 
der skal følge projektet. 
  
Alt dette vil vi meget gerne samarbejde med jer om. Har I fx en god idé til, hvor der kan afholdes åbent by 
kontor et centralt sted i Harlev? Er der en Harlev facebookgruppe hvor I kan hjælpe os med at informere 
bredt ud om diverse arrangementer. Når vi er lidt videre med planlægningen af høringsperioden, så hører i 
nærmere fra os. 
  
Med venlig hilsen 

  
Randi Sandholm 
Byplanlægger 
+ 45 41856603 

 

 


