Formandens beretning for 2018
Indledning
Jeg vil i min beretning komme ind på nogle af de tværgående områder vi har arbejdet med
i Forretningsudvalget i aktivitetsåret, mens de enkelte udvalg vil aflægge beretning om de
opgaver de har taget sig af i årets løb
Harlev Fællesråd er en Paraplyorganisation for foreninger, institutioner og virksomheder,
der har sit virke i Harlevområdet defineret ved postnummer 8462.
Ved udgangen af foreningsåret har vi 47 medlemmer, Det har været et nogenlunde
konstant antal gennem de seneste år. Vi kunne godt være flere medlemmer og vi vil i det
kommende år appellere til, at de mindre grundejerforeninger og kommende vejlaug
tilslutter sig Fællesrådet.
Så lad det være en opfordring til, at I, der måtte have kendskab til foreninger eller
organisationer, som ikke er med endnu, opfordrer til at de får sig meldt ind.
Fællesrådets vigtigste formål er ”som koordinator og katalysator, at skabe et fælles forum
til at fremme opfyldelsen af lokale behov for by – og oplandsudvikling, samt inden for
tritids- trivsels og miljøområderne til gavn for medlemmerne i Harlev og Framlev sogne. ”
Forretningsudvalget holder fast møde hver anden måned, udvalgene holder møder efter
behov. Endvidere udveksles der forslag og synspunkter via mails, når der skal formuleres
høringssvar eller sendes forslag til forskellige kommunale myndigheder.
Fællesrådets repræsentanter deltager i en række forskellige møder, der indkaldes af
kommunens forvaltninger, og hvor der er lejlighed til at drøfte tværgående forhold, der har
interesse for alle Fællesråd i kommunen.
Jeg vil orientere om de vigtigste af de møder, som vi har deltaget i.
Møde med Teknik og Miljø 9. oktober
1. Status for Teknik og Miljø, herunder ny organisation præsenteret af den nye
direktør, Henrik Seiding
2. Orientering om budgetforliget for 2019 v/ Økonomichef Michael Johansson.
3. Status på mobilitetsafdelingens rundtur til Fællesrådene v/ Civilingeniør Morten
Skou Nicolaisen
4. Udvalgte indsatsområder udvalgt af arbejdsgruppen for Fællesrådene:
a) Kloak og regnvandsseparering v/Simon Grünfeld
b) Harmonisering af veje v/Kim Gulvad Svendsen
c) Planområdet v/ Eva Møller og Lone Dannerby

d) Støjhandlingsplanen
Der var under dette punkt mulighed for at være med i to grupper a`25 minutter, hvilket gav
anledning til en god drøftelse med spørgsmål og svar.
De berørte emner er jo stadig aktuelle og bliver taget op i forskellige sammenhænge.
Formandsmøde
Den 29. november blev der holdt et formandsmøde, hvor emnerne var:
1. Ønsker til og mulighederne for samarbejde mellem Fællesrådene v. Flemming Larsen
2. Samarbejde med den kommunale forvaltning herunder erfaringer med samarbejde med
de udvalgte kontaktpersoner fra de enkelte magistratsafdelinger ved Poul Louring.
3. Drøftelse af temaer til Fællesrådesseminaret den 4. marts.2019
Fællesrådsseminar
Seminaret afvikles i to dele.
Første del for fællesrådene alene, hvor der aflægges beretning fra en arbejdsgruppe, der
foretager den løbende kontakt med kommunen via et sekretariat, som har til opgave at
betjene Fællesrådene og hvor der også vælges medlemmer (4) til arbejdsgruppen. I år fik
vi en kort orientering om Planstrategi 2019 ved Kommuneplanchef Lars Høeberg, som
sættes i gang nu samt orientering om Tryghedsnetværk ved udviklingskonsulent Asmund
Hejlskov Bertelsen.
Anden del er et møde hvor politikere fra byrådet og embedsmænd fra magistraterne er
inviteret med Borgmesteren eller en stedfortræder giver et oplæg om kommunens aktuelle
situation, og hvor forskellige temaer bliver belyst efter anmodning fra arbejdsgruppen.
Dette års seminar blev afholdt den 4. marts 2019.
Da både borgmester og viceborgmester havde fået forfald blev indledningen klaret af
Formand for Teknisk Udvalg Keld Hvalsø og Medlem af udvalget Ango Winther, som i
samtaleform gav os en status på Aarhus’ udvikling og fortætning.
Det blev en fin indledning til
Tema 1. Aarhus’ udvikling og fortætning, som gav anledning til en livlig debat med gode
indlæg fra deltagerne i mødet. Det lød som om der var lydhørhed for at der også skulle
ske udvikling uden for ringgaden.
Tema 2. Aarhus Kommunes nye digitale høringsportal, som blev introduceret af
Projektleder Michelle Bach Lindstrøm, Kultur og Borgerservice. Hun demonstrerede de
mange muligheder for at benytte denne portal i kommunikationen med kommunen,
herunder når det handlede om at få synliggjort høringssvar i forskellige sammenhænge.
Tema 3. Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje ved Afdelingschef

Kim Gulvad Svendsen.
Også dette tema gav anledning til en livlig debat.
Afslutning
Jeg vil til slut gerne takke forretningsudvalgets medlemmer for konstruktivt samarbejde i
årets løb. Tak for at I vil bruge en del af jeres fritid til det somme tider krævende og
tidsrøvende arbejde, det er at være med som frivillig for at skabe de bedst mulige vilkår for
os alle i Harlevområdet. Jeg tror stadigvæk på, at det nytter, at vi lader høre fra os over for
de kommunale myndigheder og politikere.
En særlig tak til Tina og til Anton, der har valgt at stoppe i forretningsudvalget. Tak for jeres
engagement og bidrag til at løse også vanskelige opgaver.
Arne Nielsen
Marts 2019

