Referat – Fællesrådsmøde onsdag 28. okt 2020
Tilstede var: Marie Hastrup, Ejgil Rahbek, Merethe Raundahl, Thomas Jacobsen, Jacob Langvad, Poul
Christensen, Sol Hansen, Bente Nordli, Carsten Dam Hyldal(referent). Pia Ølholm var fraværende.
Næste møde er fastsat til 9. dec 2020 og 4. feb 2021

Kommunikation – drøftelse og beslutning om Facebook, Blog.
Fællesrådet har en meget passiv FB-side nu. Tanken/ønsket med at genoplive den er at få en side som HF
kan bestemme indholdet af og bruge til kommunikation til borgerne i Harlev. Formålet er primært ren info
og ikke diskussion. Emnerne kunne være:
-

Info ind i andre FB-gruppe
Tidspunkter og deadlines for aktuelle aktiviteter
Links til andre sider f.eks tryghedsnetværket i Aarhus Kommune
Referater og høringssvar
Gode historier til/om området

En FB-side er det primære ønske, sekundært en blog. Diskussion af kommentarfelt til/fra, og forpligtelser ift
med kommentarer og indlæg.
Umiddelbart positiv opbakning fra fællesrådet, men med meget fokus på, at der ikke er forpligtelse til at
indgå i diskussioner og svar på FB. Henvendelser skal ske via post@harlevfr.dk
Marie er primus motor og sætter i værk.

Cykelsti og tunnel under Stillingvej
Aarhus Kommune har bedt om input til udkastet til linieføringen af tunnel under Stillingvejen v. Ketting
Parkvej og cykeltsti videre til Gl. Harlev.
Der er fuld opbakning fra fællesrådet og vi er glade for at vores vedholdende indsats har båret frugt.
Merethe sørger for svar til Aarhus Kommune (Aak) med fællesrådets input senest 30. okt 2020

Fremtidig prioritering af vej/anlægsønsker
Fællesrådet har fået tildelt faste kontaktpersoner hos Aarhus Kommune, som vi er meget glade for. CDH
kommer med oplæg til revidering af vores liste med ønsker på trafik/vej-området, til diskussion i
fællesrådet og efterfølgende dialog med Aak.

Drøftelse og beslutning vedr. mulige byggeplaner ved Rødlundvænget
I forlængelse af præsentationen fra bygherrerepræsentanterne og diskussionen på forrige fællesrådsmøde
fortsatte diskussionen om, hvilken holdning fællesrådet har til byggeplanerne mellem
Rødlundvænget/Kettinggårdsvej og Lilleringskoven.

Fællesrådet er splittet og kan ikke fremkomme med en fælles holdning. 5 medlemmer er imod
byggeplanerne, 3 er i tvivl og savner mere information, 2 er positive overfor planerne.
CDH og MJR forfatter udkast til holdningstilkendegivelse til bygherrerepræsentanterne og AaK til
gennemsyn og kommentering i fællesrådet.

Visionsplaner for Harlev og omegn
Forretningsudvalget arbejdet med visionsplaner for Harlev og omegn. 3 overordnede spørgsmål blev
drøftet i grupper. MJR faciliterede processen og sammenskriver input, der udsendes til forretningsudvalget.
De enkelte udvalg skal til mødet den 9/12-2020 have drøftet mulige indsatsområder i 2021 gerne med
inspiration fra det fremsendte ”visionspapir”. Den 9/12 drøftes visionsplanerne for Harlev generelt og hvert
enkelt udvalg fremlægger deres plan for 2021.

