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HVAD SKER DER I HARLEV – OG HVORNÅR?

HARLEV
FÆLLESRÅDS
MEDLEMMER:
◆ Næshøjskolen
◆ Harlev Bibliotek
◆ Hørslev-Samvirket
◆ Harlev Frimærkeklub
◆ Harlev-Framlev lokalhistoriske Arkiv
◆ Vuggestuen Den Grønne
Gren
◆ Harlev og Framlev Kirkers
Menighedsråd
◆ Meny
◆ Venstre i Harlev-Framlev
◆ Grundejerforeningen Harlev
Vest
◆ Tåstrup Borgerforening
◆ Brugerrådet Lokalcenter
Næshøj
◆ Grundejerforeningen Araliavej
◆ Lillering Forsamlingshus
◆ Andelsboligforeningen Næshøj
◆ Andelsboligforeningen Bøgeparken
◆ Harlev Idrætsklub
◆ Harlev Jagtforening
◆ Socialdemokraterne i Harlev
◆ Fritidsklubben Midtpunkt
◆ Andelsboligforeningen Teglhøjen
◆ Rødlundparken
◆ Børnehaven Næshøj
◆ Framlev Borgerforening
◆ KFUM Spejderne i Harlev
◆ Konservativ Vælgerforening
◆ Harlev Brugsforening
◆ Harlev Basketball Klub
◆ Børnehaven Pilehaven
◆ Institionen Regnbuen
◆ Søberg Agro
◆ Grundejerforeningen Rødlundvej 495-533
◆ Salon Saksen
◆ Harlev-Framlev Vandforsyning
◆ Institionen Kompasset
◆ Parcelforeningen Harlev af
1999
◆ Harlev-Framlev Grundejerforening
◆ Nordea
◆ Harlev Biblioteks Venner
◆ Harlev Erhvervsforening
◆ Tandlægehuset i Harlev
◆ Bofællesskabet Rødlundvænget 2
◆ Andelsboligforeningen Rødlund
◆ Gl. Harlev Borgerforening
◆ Harlev Fitnessmaster
◆ Aarhus Aadal Golf Club
◆ Banko Støtteforening

◆ AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd.
Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen – brug den flittigt,
men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER!
◆ KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne
med dette, send os jeres mødekalender.

SKRIV TIL PARAPLYEN!
◆ PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer.
Indlæg modtages gerne på disk/cd – Mac eller PC format.
Eller på mail: post@harlevfr.dk
◆ NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer
3. septemmber 2016 – deadline: 1. august 2016
◆ MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

HARLEV FÆLLESRÅD
Næshøjvej 41 ◆ 8462 Harlev J
www.harlevfr.dk
www.harlevfællesråd.dk
E-mail til fællesrådet:
post@harlevfr.dk
FORRETNINGSUDVALGET
Arne Nielsen, formand, telefon 86941379
Ejgil Rahbek, næstformand, telefon 86941766
Merethe Raundahl
Tina Møller Dam
Bente Nordli
Heinrich Kristiansen
Chr. A. Jensen, suppleant
Anton Nielsen, suppleant
Jacob Langvad Nielsen
Lotte Bostrup
Børn og Unge: Jacob Langvad (fmd), Heinrich Kristiansen, Merethe Raundahl
Trafik, Veje og Byplanlægning: Ejgil Rahbek (fmd), Tina Møller Dam, Anton Nielsen,
Lotte Bostrup
Natur og Miljø: Christian A. Jensen (fmd), Arne Nielsen, Tina Møller Dam
Seniorer og Ældre: Lotte Båstrup (fmd), Bente Nordli, Anton Nielsen
Info og Blad: Ejgil Rahbek (fmd), Arne Nielsen, Aksel Buchard
Udvalg for Medborgerskab og Fællesskab u. grænser: Arne Nielsen (fmd), Bente Nordli
og Ejgil Rahbek
Mødedatoer: 2016 12.4, 02.06, 18.08, 06.10, 01.12 2017 09.02, repræsentantskabsmøde 23.03

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
Tryk: Laser Tryk A/S · Oplag 2250 eks.
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Orientering fra Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
I dette nummer af Paraplyen
bringer vi et forkortet referat af
repræsentantskabsmødet den 31.
marts 2016. Som det fremgår, var
der en del udskiftninger i forretningsudvalget, og vi forventer at
bringe et billede af forretningsudvalget i næste nummer og
herefter på vores hjemmeside
harlevfr.dk.

Referat af
repræsentantskabsmøde
den 31. marts 2016
Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt på Lokalcenter Næshøj. Fremmødet var tilfredsstillende med 23 stemmeberettigede deltagere fra 12 foreninger.

Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Per Lind
Jensen.

Forretningsudvalgets
beretning (Arne Nielsen)
Mødevirksomhed
I 2015 har forretningsudvalget afholdt møde hver anden måned,
udvalgene har holdt møder efter
behov.
Derudover har repræsentanter
for forretningsudvalget deltaget i
møder, som indkaldes af Aarhus
kommune, herunder et seminar
for alle fællesråd i Aarhus Kommune, møder om strategiplaner
og forberedelse til kommunalplan 2017.

På hjemmesiden kan ligeledes
læses det uforkortede referat af
repræsentantskabsmødet.
Herefter fulgte en livlig debat
og uddybende spørgsmål.
Aksel Buchard (Menighedsrådet):
Ønskede oplyst, hvem der er
kontakt for projektet om Seniorhjælp. Arne Nielsen oplyste, at
det er Irene Blume.
Kjeld Nielsen (Socialdemokraterne i Harlev): Tilskuddet på 4
mio. kroner til Multihiusprojektet
skal fortsat være gældende. Vi
skal gøre alt for, at det ikke reduceres til 2 mio. kroner. Endvidere hvad betyder navnet ”Idræt
og Kulturcenter” for projektet.
M.h.t. byudvikling i Harlev så
skal årsagen til at Ny By Øst for
Harlev fjernes fra Strategiplanen
findes i, at midtbyen indenfor
ringgaden skal forøges med 30%
flere indbyggere og derfor prioriteres højere. Vi ønsker flere typer af boliger i Harlev.
Elly Bach Kristensen (Grundejerforeningen Harlev Framlev):
Hvad koster Harlev dagen? Arne
Nielsen svarer, at den i 2015 har
hvilet i sig selv. I 2016 forventes
samme niveau.
Kristian Søberg (Søberg Agro):
Spørger til fællesrådets deltagelse
i kampagnen om sprøjtning i haver og indkørsler. Svar: Kampagnen omfatter kun private haver
og indkørsler.
Lotte Bostrup (Grundejerforeningen Harlev Framlev): Foreslår, at

fællesrådet engagerer professionelle til at fremføre vore argumenter for at bibeholde området
som et udviklingsområde. Svar:
Erfaringen taler for, at et lokalt
engagement fænger bedst i det
politiske system, når det fremføres af lokale ildsjæle. Det vil blive gennemskuet, hvis der er tale
om ”bestillingsarbejde”. Det bedste, alle foreninger i lokalområdet kan gøre, er at skrive læserbreve for at støtte op. Fællesrådet står gerne til rådighed med
tips og ideer.
Niels Ole Karlsen (Grundejerforeningen Harlev Framlev): M.h.t.
Planstrategi 2015 er det uforståeligt, at det nuværende byrådsflertal kan løbe fra nogle byudviklingsplaner, som er vedtaget
af et byrådsflertal ikke mindre
end 3 gange.
Lisbeth Johnsen (Grundejerforeningen Harlev Framlev): Hvem
ejer stierne i vort område? Findes
der en oversigt over, hvad der er
offentlige stier og private?
Erling Nørregaard (Lillering Forsamlingshus): M.h.t. ejerskab
spurgte Erling om stien, som går
fra Willy Lofts ejendom forbi stationen og Børnehaven, og udmunder i Sydbakken. Den er i
en meget dårlig forfatning, og
hvem har vedligeholdelsespligten?
Herunder indlæg fra flere deltagere om forskellige stier og mindre veje. Svar: Fællesrådet arbejder med sagen.
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Fremlæggelse af sidste års regnskab til godkendelse (Kaj Sommer)
På grundlag af kassererens beretning blev regnskabet godkendt.
Behandling af
indkomne forslag
Forretningsudvalget foreslog, at
udvide antallet af medlemmer i
forretningsudvalget til ”mindst” 7
medlemmer. Ifølge Aase Christensen fra Rødlundparken skal
et forretningsudvalg angive et
nøjagtigt antal. Herefter trak forretningsudvalget sit forslag, og
repræsentantskabet kunne godkende, at antal medlemmer af
forretningsudvalget sættes til 8.
Som følge heraf blev også paragraf 6.2 ændret, således, at der i

ulige år afgår 4 medlemmer.
Forretningsudvalgets forslag om
en forenkling af teksten og en
klarere formulering af paragraf
6.7 blev godkendt.

2. suppleant valgtes Jacob Langvad Nielsen fra Grundejerforeningen Harlev Vest.

Fremlæggelse af budget
til godkendelse og fastsættelse af kontingent
(Kaj Sommer)

Per Lind Jensen og Bent Hansen
blev genvalgt. Som revisorsuppleant valgtes Dorte Vind.

Det fremlagte budget blev godkendt og kontingentet fastsat til
500,- kr. årligt.

Eventuelt

Valg af forretningsudvalg
og suppleanter
Genvalgt blev Bente Nordli og
Ejgil Rahbek. Nyvalgt blev Lotte
Bostrup fra Grundejerforeningen
Harlev Framlev. Som 1. suppleant genvalgtes Chr. A Jensen fra
Tåstrup Borgerforening og som

Valg af revisor
og suppleant

Jacob Langvad holdt et meget
engageret indlæg om urolige unge skolebørn, som bruger Marken og andre steder til meget
støjende aktiviteter sent om aftenen og ud på natten. Et problemområde, som fællesrådet
har deltaget i sammen med skole, politi og SSP.

Harlev Golf Veteran Turnering 2016
Af Bente, Niels Ole og Tom
Kære golfer med postnummer
8462 – Harlev
Fredag den 8. juli afholdes der
igen i år Veteran Turnering i
Aarhus Aadal Golf Club. Veteran
Turneringen – stableford – er for
alle golfere med postnummer
8462.

I golfens verden er vi veteraner i det kalenderår vi fylder
60 år.
Vi håber at se alle veterangolfere fra Harlev til en hyggelig
og sjov dag sammen på golfbanen.

Var du ikke med sidste år,
så ta’ kontakt til Tom via tblemvigh@gmail.com så har vi din
mailadresse, som vi bruger til
udsendelse af program for dagen
og endelig tilmeldelse.
Golfhilsen og på gensyn

Sæt allerede nu X i kalenderen
fredag den 8. juli.

Harlevdagen 20. august 2016
Af Arne Nielsen
på Harlevdagens vegne
Rammerne for Harlevdagen lørdag den 20. august 2016 er nu
fastlagt.
I korte træk vil dagen forløbe således:
Kl. 11.00 vil der blive budt vel-
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kommen, og herefter kan du besøge de stande eller aktiviteter,
som de deltagende foreninger,
institutioner eller virksomheder
vil præsentere enten under spejdernes mastesejl, HIK’s telte eller i medbragte telte eller pavilloner.
Der vil blive udarbejdet en plan
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over placeringen af standene eller aktiviteter på det grønne område ved fodboldklubhuset.
Harlev Idræts- & Kulturcenter vil
i løbet af dagen sælge øl, vand
og pølser.
Endvidere vil gruppen arrangere
et bagagerumsmarked på grusbanen.

Når Harlevdagen slutter kl. 15.00
vil Harlev Idræts- & Kulturcenter
fortsætte med forskellige arrangementer som gadekonkurrencer, der vil blive solgt grillpakker, som kan grilles om aftenen.
Grillpakkerne vil blive leveret af
Meny, og der vil komme mere
info herom, når vi kommer tættere på.
Aftenen vil slutte med en overraskelse.

Vi vil hermed opfordre så mange som muligt til at deltage på
Harlevdagen med en stand, en
aktivitet eller begge dele.
Tilmelding kan ske til
Arne Nielsen på mail: arne.nielsen@stofanet.dk
Og skal indeholde følgende:
•Navn på forening, institution
eller virksomhed
•Navn, mailadresse og telefon-

nummer på kontaktperson
•Ønske om at få stand under
spejdernes mastesejl eller
HIK’s telt
•Kommer selv med telt eller pavillon
•Oplysning om man vil etablere
både en stand og en aktivitet
eller alene en stand
•Andet af betydning for deltagelse
Tilmelding snarest muligt!

Gymnastik i Harlev IK
Af Lise Rasksen
Når dagene bliver længere og
fuglene pipper om morgenen så
er det ved at være tid til den årlige gymnastikdag i Harlev IK.
Lørdag d. 12 marts, en dejlig forårsdag, var hele gymnastikafdelingen i gang. Allerede fra morgenstunden summer det af liv
omkring både hal og gymnastiksal.
Gymnastikbestyrelsen har tilrettelagt dagen, involveret samtlige
instruktører, hjælpeinstruktører,
aktive gymnaster og sågar diverse familiemedlemmer. Alle tager
med glæde del i arbejdet.
Der skal stilles borde og stole
op i Næshøjhallen, der skal
brygges kaffe og stilles kager
frem. Musikanlægget tjekkes, fanen findes frem. Har alle mon
fået udleveret deres T-shirts?
Omklædningsrummene skal låses op, der skal hentes de sidste
indkøb i Meny, der skal slæbes
redskaber fra salen til hallen, allerede en time før starten skal
der sidde personer ved indgangene.
Så skal der trænes endnu engang på de enkelte hold.

Med fanen i front starter den
fælles indmarch kl. 13. Alle de
deltagende hold er linet op på
gulvet, der er hyldest til alle instruktører og hjælpeinstruktører,
og der synges ”Der er et yndigt
land”. Umiddelbart efter indmarch og fællessang er der indslag ved instruktører og bestyrelse. Der efter går det slag i slag,
der er spillopper, krudtugler,
springmus og dansemus, far og
mor er med, der er bedsteforældre med, og der er voksen
hold med motion og spring. Un-

dervejs i opvisningen er der en
lille pause, og gæsteholdet fra
TST udfordrer og inspirerer alle
til diverse akrobatiske øvelser.
Opvisningen slutter med TST
Acroteam, der giver en forrygende opvisning.
Fanen føres ud, gæsterne tager
hjem og alle frivillige går nu i
gang med oprydningen. Ved
fælles hjælp tager det ikke lang
tid, der bliver tid til lidt drikkelse, inden alle tager hjem for at
komme igen til fælles bestyrelse,
instruktør, hjælperkomsammen.

Springgymnastik for de mindste
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I Harlev IK’s gymnastik afdeling
er der plads til alle, ung/gammel, tyk/tynd, dreng/pige, kvinde/mand. Med årerne kommer
der små ”skavanker” til, men det
skal ikke afholde nogen fra at
være en del af fællesskabet i
gymnastiksalen. Gymnastik afdelingen har et bredt repertoire på

programmet og skulle der være
et eller andet man synes mangler, så ret henvendelse til bestyrelsen. Har du en drøm om eller
lyst til at blive instruktør- så ring
til bestyrelsen. Eller har du bare
lyst at hjælpe til – så vil der altid
være en plads ledig.
Ingen er for unge og ingen er

for gamle til at dyrke gymnastik
i Harlev IK. Yngste M/K er omkring 3 måneder og ligger i barnevognen mens ”mor kommer i
form” efter fødslen og ældste
medlem er 100 år og går til Seniorfitness på Lokalcenter Næshøj.

Harlev Banko og Støtteforening
Af Bjarne Niebuhr
Vi er en støtteforening, der som
hovedformål har at støtte ungdommen i Harlev. Vi startede op
for 2 år siden med støtte og
hjælp fra HIK.
Sidste år gav vores overskud
20.000 kr. Overskuddet blev fordelt til HIK, spejderne samt Harlev Basketball. Vi er godt 70 i
gennemsnit, der spiller hver
mandag kl. 18:30. Vi har plads til
en godt 120 spillere i Framlev
Sognehus hvor vi spiller i de ny
indrettede røgfrie lokaler. Vi har
storskærme i hver ende af salen,
så spillerne visuelt kan se de opråbte tal. Så der er plads til flere,
der vil støtte en god sag Dørene
åbner kl. 17:30, hvor der i vores
køkken kan købes let aftensmad
til yderst favorable priser. Disse
herligheder bliver lavet af Vibeke Nikolajsen. Derudover er der

6

puljebanko og 9’eren til afkrydsning af de opråbte numre. Vores
spil varer til ca. kl. 22. Med stor
hjælp fra sponsorer holder vi
hvert år et stort julebanko. Sidste
jul var vi 110 spillere til et ekstra
stort spil. For 1 måned siden afholdt vi vores 2 års fødselsdag,
også her en stor tak til vores
sponsorer. Her blev der serveret
gratis lagkage til alle.
Der er gang i spillepladerne ved
mandagens banko

desserter og hjemmebag. Under
selve spillene er der gratis kaffe.
Hos os spiller vi kun om kontanter. Af spil kan jeg nævne følgende: Vi spiller altid 30 ordinære spil med præmier på 1 række
og på kortet fuldt. Derudover
har vi kortspil, små chancebingo
spil, 4 superspil, hvor vi har
præmier for 800 i hvert spil. Sideløbende med dette spiller vi

Så hvis du kan lide at spille banko, og gerne vil støtte ungdommen er dette en oplagt mulighed
for at gøre noget for ungdommen i Harlev. Vi har plads til
mange endnu.
Besøg vores hjemmeside på
www.harlevbanko.dk eller følg
os på Facebook på Harlev banko støtteforening i vores store
gruppe. Her bliver spil, præmier
menuer og nye tiltag lagt op.

SKRIV TIL
PARAPLYEN

VIL DU
VIDE MERE?

Husk at deadline
til næste nummer
er 1. august 2016

Fællesrådets mødereferater
kan ses på hjemmesiden
harlevfr.dk
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HIK’s generalforsamling 2016
Af Egon Leegaard Jørgensen
Et år er gået og vanen tro tager
vi her et tilbageblik over hvad
der er sket i Harlev IK i 2015.
Ved sidste generalforsamling
blev der givet carte blanc til at
der kunne findes en sekretær,
Marlene Bolt Poulsen har sagt ja
til opgaven.
Desværre nåede vi ikke ved generalforsamlingen 2015 at takke
Frank Kejlberg for indsatsen på
formandsposten. Vi har efterfølgende købt en lille ting som tak
og heldigvis valgte Frank at blive
i bestyrelsen som næstformand.
2015 var også året hvor Multibanen havde 1 års fødselsdag. En
markering som blev fejret med
turneringer, konkurrencer og opvisninger af Århus Parkour. Multibanens 2 års fødselsdag er i
støbeskeen og datoen er fastsat
til den 28. maj 2016 – der vil
komme mere info herom senere
via plakater og Facebook.
Multibanen bliver flittigt brugt og

det er en sand fornøjelse at se
den megen aktivitet. Området
omkring multibanen som bl.a.
omfatter Tennis anlægget bliver
også benyttet om aftenen / natten. Dette er for så vidt også
okay, hvis bare der bliver ryddet
op efter aftenens hygge. Hvad
der ikke er okay er at der indimellem er efterladt skrald og
øget hærværk specielt ved Tennisanlægget. Derfor har vi i Harlev IK haft dialog med Næshøjskolen og Harlev Fællesråd om
hvad vi kan gøre for at komme
på forkant med problemet i
2016. Der vil i løbet af foråret
blive indkaldt til møde for at finde ideer og løsninger på, hvad
vi kan gøre.
Takket være et stort sponsorbidrag har vi fået klædt alle frivillige trænere i en fin træningstrøje
med HIK logo og Autotest påtrykt. Det er min helt klare opfattelse, at det er noget alle trænere er glade for, og jeg ser ofte

trøjen i bybilledet. Dejligt at se
det ikke kun er i forbindelse
med idræt, at trøjen er i brug.
Harlev Idræts- og Kulturcenter:
Arbejdet med at skabe et idrætsog kulturcenter har for alvor taget fart i 2015. Aarhus kommune
har afsat midler ved salg af skoler i Kolt og Vejlby. Sagen om
midler er behandlet i byrådet og
selvom de første udmeldinger
gik på ca. 4 millioner til Harlev,
må vi sige at der er gået politik i
sagen, og vi får kun 2 mio. fra
kommunen. Styregruppen er i
fuld gang med fundraising, vedtægter, jura, budget, og alle de
mange ting, der skal være i orden for at have et bæredygtigt
og interessant projekt. Der er en
tæt dialog med Lokale- og Anlægsfonden, Aarhus kommune
og mange andre vigtige interessenter. Der har været flere avisartikler, og projektet har tidligere
været præsenteret, bl.a. ved Harlev dagen – og ellers kan man
følge arbejdet via projektets facebookside “Harlev Idræts – og
Kulturcenter”.
Og nu et kik ind i de enkelte afdelinger.
Krolf:
2015 var året, hvor Harlev IK fik
en afdeling med Krolf. Den 19.
maj blev krolfbanen i byparken
indviet. Hver onsdag fra maj til
oktober var der mulighed for
komme og prøve krolf. Bestyrelsen var tilstede med mindst en
person, og havde udstyr som
kunne lånes.

Jubilæumslegat 2016 Michael Knudsen

Løb & Motion:
Der er stadig fuld fart i skoene.
Var i foråret afsted med ikke
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lemstal. Dette skyldes hovedsageligt, at der ingen herre hold
har været i denne sæson. Det er
meget ærgerligt, at der for første
gang ikke er noget herre hold
og vi håber meget på et hold til
næste sæson. På ungdomssiden
spillede U14 drenge sig før jul i
2.div. Drengene vandt for nylig
Kreds Cup’en i B-rækken.
Der er valgt ny formand i afdelingen. Jens Tangbæk har takket
af, og Søren Kempel har overtaget posten.
Både fodbold og håndbold har
indgået en aftale med Sport 24.
Stor tilfredshed med at det er
lykkedes at få fælles klubdragt.
Klubpokalen 2016 Drenge argang 2002 Handbold og Fodbold

mindre end 53 personer til en
halv-marathon i Berlin. Turen
var en super succes, så den bliver gentaget i ’16.
Medlemmerne er meget stabile i
afdelingen. Der er ca. 130 personer både i forårs- og efterårsforløbene. Og de hygger sig meget,
mens de sveder. Det var dog ikke helt til at sige, om det var
pga. anstrengelsernes sved eller
regnen der gjorde Harlev Supervision Stafetten til en våd dag.
Fodbold:
2015 var året hvor besøg fra en
gammel venskabsklub HTC
Zwolle blev genoptaget. Der var
76 gæster i 3 dage med hygge,
kampe, specielt kampen mellem
ledere/trænere fra hver klub trak
opmærksomhed, heldigvis vandt
Harlev dette opgør. I 2016 drager 120 personer afsted til Zwolle.
2015 er også året hvor fodbold
siger farvel til en arbejdskraft i
klubben. Knud Leth har i 37 år
varetaget mange forskellige opgaver, de seneste mange år som
kampfordeler. Fodbold har lavet
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Arets Ungdomsleder 2016 Casper
Thaarup

en bande til stadionen – Knud
Leths Corner, hvor der ved senior herrernes hjemmekampe vil
blive budt på lidt at drikke.
Håndbold:
Håndbold har desværre kunnet
konstatere en tilbagegang i med-
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Tennis:
Tennis er en velfungerende afdeling med mange trofaste hjælpere til at løse de mange praktiske
opgaver. Lige fra låseklubben til
rengøring af toiletter mm. Seniorudvalget laver mange arrangementer i løbet af sæsonen, hvor
tennis har høj priotet og hyggelig samvær endnu højere.
På tennis generalforsamling i
september blev Tennis afdelingens jubilæumspokal uddelt.
Denne gang til Susanne for hendes utrættelige indsats for at
skaffe nye medlemmer til tennis.
Badminton:
Badminton er ramt af skolereformen. På ungdomssiden mærkes
de lange skoledage, børnene er
trætte efter en lang dag og kommer ikke til badminton.
På seniorsiden har der i denne
sæson været 1 hold tilmeldt turneringen, og det er blevet til
mange tætte kampe.
Til juleafslutningen bliver der
hygget og spillet badminton,
først med ungdom senere med
senior. Dette er noget medlemmerne ser frem til.

Svømning:
Medlemmerne er meget tilfredse
med den fleksible voksen motion, hvor der er adgang til både
banesvømning, undervisning og
Aquafitness. Harlev IK Svømning
afholdt i januar DGI’s landsmesterskaber. Her kvalificerede Talent/konkurrenceholdet sig til
Landsmesterskaber i Ikast. Samme hold vandt i 2014/2015
DGI´s holdturnering og er godt
på vej til at gentage successen.
Gymnastik:
Til dette års gymnastikopvisning

blev alle ledere, trænere og hjælpetrænere involveret. Gode ideer
kom frem og ansvar uddelegeret.
Det udmøntede i en god dag
med opvisning og et gæstehold
fra TST Acroteam. Super dejligt
med alle de frivillige hænder til
at bage, slæbe stole med mere.
Afdelingen har haft samarbejde
med Lokalcenter Næshøj om
selvtræning i ca. 1 år. En gang
om måneden er der instruktører.
Der har været udfordringer hen
ad vejen, men de er blevet løst
til gavn for de fleste.

Det var et kik ind i de enkelte
afdelinger.
Harlev Basket har sendt en ansøgning til Harlev IK om at blive
medlem, såfremt det godkendes
på deres generalforsamling. Vi
har haft et par gode møder med
Basket og håber at kunne byde
dem velkommen i 2016.
En stor tak skal lyde til alle, som
har ydet en indsats for Harlev IK
i 2015
Hermed sluttes beretningen for
2015 og denne sættes til afstemning.

Nyt fra Biblioteket
Af Dorte Vind
dvi@aarhus.dk

Harlev Biblioteks Venner
har fået nye bestyrelsesmedlemmer
Den 25. februar holdt Harlev
Biblioteks Venner generalforsamling på Biblioteket. To medlemmer af bestyrelsen ønskede ikke
genvalg. Formanden, Arne Nielsen, takkede Lone Hindø og Tove Andresen for deres store indsats i bestyrelsen gennem mange
år. Til gengæld valgtes tre nye
medlemmer ind i bestyrelsen,
Rigmor Holm Jensen, Mette Birkelund Kusk og Mikael Witte. På
det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig
med formand Arne Nielsen,
næstformand og sekretær Mikael
Witte og kasserer Leif Boving.
Hvis du skulle have lyst til at blive medlem af Harlev Biblioteks
Venner, eller hvis du ønsker at
forny dit medlemskab, så kan du
gøre det ved at henvende dig til
Leif Boving på tlf. 86 94 15 38

eller på mail leifboving@live.dk.
Medlemskab koster 30 kr. pr. år
for enkeltpersoner, mens en husstand kan være medlem for 50
kr. pr. år. Vær opmærksom på,
at der ikke udsendes opkrævninger. Man skal selv sørge for at få
indbetalt beløbet til banken på
registrerings nr. 1928 konto nr.
6268 998 126, og husk at anføre
navn. Efter 3 års manglende betaling sendes en rykker til medlemmet, og hvis der ikke er nogen reaktion, slettes medlemskabet.
Du kan også melde dig ind i
Vennerne og betale dit kontingent til Dorte på Harlev Bibliotek.

og småkager til alle, som har lyst
til at kigge forbi.
Fredag den 1. juli holdes der afskedsreception kl. 14-16. Her er
alle samarbejdspartnere meget
velkomne!
I forbindelse med receptionen
bedes man, af hensyn til det
praktiske, senest d. 24. juni 2016
tilmelde sig pr. mail til Charlotte
Kristensen, chak@aarhus.dk

Arrangementer i efteråret
Tirsdag den 25. oktober kl. 1921 Sådan bliver du slank – så
det holder. Foredrag ved læge
Charlotte Bech.

Der skal ansættes ny bibliotekar
på Harlev Bibliotek fra den 1.
august 2016. I skrivende stund
vides det ikke, hvem det bliver.

Torsdag den 27. oktober og torsdag den 24. november kl. 19-21
mødes Læsekredsen.
Aftenens bog kan hentes på Biblioteket ca. en måned før. Læsekredsen er åben, og tilmelding
sker ved afhentning af bogen.

Dorte Vind går på efterløn, og
hendes sidste arbejdsdag på Biblioteket bliver torsdag den 30. juni kl. 14-18. Der vil være kaffe

Mandag den 14. november kl.
19-21 Skumringstime. Årets tema
er Fremtiden i Norden, og årets
tekst er fra bogen Vandets vog-

Skiftedag på Biblioteket
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ter af Emmi Itäranta. Teksten læses af skoleleder på Næshøjskolen Lars Mølgaard. Harlevkoret
synger under ledelse af organist

Knud Haahr Bagger.
Torsdag den 1. december kl.
16.30-17.30 Fernisering af årets
kunstudstilling med servering af

gløgg og pebernødder. Inge Chr.
Pedersen udstiller sine malerier i
november, december og januar
måned.

Det sker på Lokalcenter Næshøj
Juli: Ferie
August:
Lørdag: 20. august: Harlev dagen.
Torsdag d. 25. august kl. 17.30:
Grillaften.
September:
Mandag d. 12. september: Høstfest, underholdning ved Kurt
Jepsen.
Torsdag, 29. september kl. 14:
koncert med Aarhus Symfoniorkester. Der kan købes øl, vand,
kaffe og kage.
Mandag d. 19. september kl. 13.
Damefrokost
Besøgstjeneste Lokalcenter
Næshøj og Harlev Framlev Kirke.
Besøgstjenesten skaber kontakt
mellem mennesker og åbner
mulighed for at gøre en forskel i
andre menneskers liv. Besøgstjenesten er for dig, der savner selskab eller mangler en ven, som
du ellers ikke ville have mødt.
Besøgsvenner er frivillige, der vil
gøre en forskel i et medmenne-

skes tilværelse gennem et ugentligt besøg. Hvad besøget skal
handle om, aftaler besøgsvært og
besøgsven sammen. Der er ingen faste regler. I kan for eksempel snakke over en kop kaffe, læse højt fra avisen eller en
god bog, hjælpe med en telefonopringning eller et brev, gå tur i
naturen eller ledsage til et arrangement.
Besøgsvennen har tavshedspligt.
Besøgsvennerne mødes to gange
årligt for at udveksle erfaringer
og få råd og vejledning.
Er du interesseret i at blive besøgsven, har du lyst til et besøg
(så bliver du besøgsvært), eller
kender du en, der kunne være
interesseret, så ret henvendelse
til Frivilligkoordinator Mariane
Bech, tlf:51 57 62 54 mail:
nmab@aarhus.dk
Spisegrupper:
Det kan være kedeligt at spise
alle sine måltider alene. Derfor
er der på Lokalcenter Næshøj

etableret flere spisegrupper, hvor
der også er plads til dig. Vi hygger os og spiser dagens ret.
Vi søger både frivillige til at tage
imod og vise tilrette, og deltagere – I kan blive kørt til centeret
efter aftale.
Vores dejlige cafe er åben alle
hverdage kl. 9-13.30. Kom og
nyd en dejlig middag, en lækker
kage eller andet godt.
Fra september og frem spiller
vores gode husorkester igen
hver torsdag kl. 14.
For mere information kontakt
brugerrådsformand, Inger Graversen, tlf. 27 24 87 59,
mail: i-k.graversen@stofanet.dk
eller
frivilligkoordinator Mariane Bech
tlf. 51 57 62 54, mail: nmab@aarhus.dk
Få flere oplysninger om aktiviteter på centeret på http://kortlink.dk/kba3

Orientering fra Harlev-Framlev Grundejerforening
Af Niels-Ole Karlsen,
Formand
Så blev generalforsamlingen afholdt, og grundejerforeningen
har konstitueret sig således:
Niels-Ole Karlsen, formand
Claus Gregersen, næstformand
Bjarne Gregersen, kasserer
Lisbeth Johnsen, sekretær, bog-
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udvalg
Lotte Bostrup, Skt. Hans-udvalg,
repræsentant i Harlev Fællesråd
Henning Andersen, Snerydning,
containere, pasning af Harlev
Torv
Elly Bach Kristensen, bogudvalg,
repræsentant i Kunst & Kultur
Suppleant Peter Jacobsen, Skt.
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Hans-udvalg (ny)
Suppleant Birgitte Ohm, korrektur på Infobog (ny)
Nu har vi igen haft 2 hærværk
på det lille Harlev Torv, hvilket
har forårsaget, at 2 af vore træer
er ødelagte. De har trods alt en
værdi af ca. 1000 kr. plus omplantning m.v. Bagerens bil de-

koreret med Torvets påskeliljer –
osv. Det er utroligt, at der ingen
respekt er omkring det lille mil-

jø, og hvad der er dit og mit.
Igen er det glædeligt at se, hvor
mange der benytter sig af vore

containere, trods det dårlige vejr.
Men nu kommer sommeren forhåbentlig.

Status for Harlev Idræts- og Kulturcenter
Af Tina Grønlund
Vi er her stadig! Og selv om vi
ikke syner af så meget i gadebilledet, har vi gang i en masse
ting.

projektet. Det bør også nævnes,
at Aarhus Kommune stiller mange kræfter til rådighed for udviklingen af projektet, hvilket vi er
meget taknemmelige for.

Vi har udarbejdet vedtægter for
Harlev Idræts – og Kulturcenter,
og de er blevet godkendt af Harlev Idrætsklubs hovedbestyrelse.
Udarbejdelse og godkendelse af
vedtægter lyder for nogle måske
kedeligt og tørt, men det er et
helt fantastisk arbejdsredskab,
der sikrer, at vi alle taler samme
sprog og arbejder hen mod det
samme under de samme forudsætninger.
Vi glæder os over, at Aarhus
Kommune stadig støtter op om

Vi søger stadig hos fonde og har
netop påbegyndt et samarbejde
med Næshøjskolen om at udnytte arealet ved siden af den kommende strandbane.
Som nævnt tidligere har vi indgået et rådgivningsforløb med
Lokale – og Anlægsfonden. Vi
har deltaget i en fælles seance i
Vissenbjerg Idræts – Kulturcenter, og vi fik en masse god inspiration med hjem. Det selvstændige rådgivningsforløb er netop

startet, og vi vil selvfølgelig orientere om indholdet løbende.
Vi overvejer at arbejde med integration af bevægelsesfremmende
IT-installationer, såsom bevægelsessensorer, interaktive gulve og
andet high-tech udstyr. Hvis du
kender en person, der har indsigt i den genre, hører vi gerne
fra dig! Vi kan altid kontaktes
via vores facebookside ”Harlev
Idræts – og Kulturcenter”.
Derudover er vi medarrangører
på Harlev-dagen d. 20. august,
så kom og støt op om vores
multihalsprojekt og få de seneste
opdateringer!
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20/08
2016
Vi glæder os til at se dig
Harlev Fællesråd og medarrangører

MØD BYENS FORENINGER
BAGAGERUMSSALG
MAD OG DRIKKE
AKTIVITETER FOR BØRN
GADEDYST
OVERRASKELSER
... og meget, meget mere
Program kommer senere

