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MEDLEMMER:
◆ Skolebestyrelsen
v/Næshøjskolen
◆ Vuggestuen Grønhøjvej
◆ Harlev Bibliotek
◆ Legestuen “Næssie”
◆ Fritidshjemmet Himmelblå
◆ Den Integrerede Institution
Regnbuen
◆ Framlev Menighedsråd
◆ Harlev Menighedsråd
◆ Harlev - Framlev
Grundejerforening
◆ Venstre Vælgerforening
◆ Grundejerforeningen
Harlev Vest
◆ Tåstrup Borgerforening
◆ Lokalcenter Næshøj
Brugerrådet
◆ Grundejerforeningen
Araliavej
◆ Lillering Forsamlingshus
◆ Andelsboligforeningen
Næshøj
◆ Andelsboligforeningen
Bøgeparken
◆ Konservativ Vælgerforening
◆ Harlev Idræts Klub
◆ Salon Saksen
◆ Harlev Frimærke Klub
◆ Socialdemokratiet
◆ Harlev Jagtforening
◆ Ungdomsskolen Næshøj
◆ Dagplejen Harlev
◆ Plantehaven & Edo Koi
◆ Rødlundparken
◆ Børnehaven Næshøj
◆ Framlev Forsamlingshus
◆ Niwi Trykcenter
◆ NORDEA
◆ Super Best
◆ CONSENT
◆ KFUM Spejderne
◆ Den Integrerede Institution
Kompasset
◆ Harlev Advokatkontor
◆ DK Advokaterne Harlev
◆ Østjysk Rideforening
◆ Harlev Dyreklinik
◆ Beboerforeningen De Nære
Naboer-8462

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
Lay-Out: Sok Company
Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1800 eks.

HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR ?
◆ AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd.
Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men
husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).
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Orientering fra
Fællesrådet

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

Af Ejgil Rahbek

rådighed og vil fortsætte dialogen med Amtet
på dette grundlag.

SKRIV TIL PARAPLYEN !
◆ PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer.
Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format.
◆ NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkomme
4. Maj 2005 - deadline: 31. Marts.
◆ MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET
Svend Erik Andersen - formand tlf 86941835
Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf 86941766
Orla Kristensen - kasserer
Jens Aage Weigelt
Henning Jeppesen
Else Rasmussen
Niels Elvstrøm
Poul Hytting

BOLIG

TRAFIK

Poul Hytting

Svend Erik Andersen
Niels Elvstrøm

BØRNE OG UNGE

NATUR OG MILJØ

Henning Jeppesen
Else Rasmussen

Jens Aage Weigelt

INFO OG BLAD

FORRETNINGSUDVALGS MØDER

Ejgil Rahbek
Dorte Vind
Mik Tuver
Lisbeth Johnsen
Claus Gregersen

Fastlægges efter
repræsentantskabsmøde

HARLEV FÆLLESRÅD
Næshøjvej 41 ◆ 8462 Harlev J
www.harlevfr.dk
www.harlevfællesråd.dk

Trafiksikkerheden på Stillingvej

Trafiksituationen omkring Næshøjskolen

I sidste nummer af Paraplyen orienterede vi
om, at Amtet ønsker en dialog med
Fællesrådet om trafiksikkerheden på
Stillingvej. Mødet er nu afholdt med deltagelse af Amtets trafikplanlæggere og politiet.

På baggrund af mange henvendelser om
temmelig kaotiske og uoverskuelige trafikale
forhold ved skolen om morgenen, har
Fællesrådet rettet henvendelse til ledelsen
for Næshøjskolen for at få skolen til at overveje, hvilke tiltag, man har tænkt sig at
iværksætte, herunder om en mulig genindførelse af skolepatrulje ordningen ville være
mulig.

På baggrund af statistikkerne er det politiets
vurdering, at antallet af uheld ikke er alarmerende. Dette betyder bl.a. at politiet ikke kan
godkende hastighedsdæmpende foranstaltninger af nogen art. Politiet understreger, at
et eventuelt påbud om en hastighedgrænse
på f.eks. 60 km/t ikke vil have nogen sikkerhedsmæssig effekt, fordi hastighedspåbuddet
ikke vil blive overholdt, og under sådanne
omstændigheder er man meget lidt tilbøjelig
til at påbyde lavere hastigheder end 80 km/t.

I sit svar understreger skolen, at trafikforholdene er problematiske, især volder parkering
på Næshøjvej store problemer, og skolen
appellerer til forældrene om at bruge den
store P-plads ved hallen.
Med hensyn til eventuel genindførelse af
skolepatrulje ordningen har dette været drøftet rigtig mange gange med politiet.
Men det er politiets opfattelse, at brug af
skolepatruljer vil være uforsvarligt, fordi
Næshøjskolen har alt for mange adgangsveje. Efter politiets opfattelse er den eneste
mulighed at hegne hele skolen ind, således
at adgangsvejene kunne reduceres til maksimum 2. Så ville det give mening, at bruge
skole patruljer. Men en sådan indhegning har
skolen ingen planer om.
Skolen henviser til, at der p.t. foregår en
meget stor skolevejsundersøgelse i hele
Århus kommune. Undersøgelsen udføres af
skoleforvaltningen, og forventes at være færdig i begyndelsen af 2005.

Krydset Stillingvej/Kettingvej er det punkt på
strækningen, hvor det højeste antal uheld er
registreret. Men også her er det ikke foruroligende. Især efter at tilslutningen fra
Gl. Harlev er ændret, så den nu er vinkelret
på Stillingvej, er antallet af rapporterede
uheld faldet. Krydset har tidligere været på
amtets kort over ”sorte” pletter, men på baggrund af de seneste uheldstal er den fjernet
fra landkortet med ”sorte” pletter.
Amtet og politiet er dog indstillet på at undersøge dette kryds nærmere, og vil foranstalte
en ny trafiktælling allerede i februar.
Tællingerne skal foretages syd og nord for
krydset, og resultatet ventes af forelægge i
begyndelsen af marts.
Herefter får Fællesrådet tallene stillet til

E-mail til fællesrådet

Post@harlevfr.dk
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Hertil kan Fællesrådet tilføje, at Vejkontoret
for hele kommunen har afsat kr. 600.000,som primært skal bruges til de forbedringer
af skolevejene, der udspringer af undersøgelsens konklusioner. Hvilke midler skoleforvaltningen herudover vil afsætte er ikke
fastlagt.

Lastbil parkering i boligområder

Vi har tidligere berettet om, at Fællesrådet
arbejder med at få Harlev området ændret til
et byområde med den hensigt, at politiet kan
opsætte skiltning til regulering af lastbil parkering. Formålet er at undgå, at lastbiler i fritiden henstår i boligområder til gene for beboAllerede i dag køres kampagner til forbedring erne. Men de skal jo stå et sted, så på opforaf trafiksikkerheden omkring skolevejene.
dring fra Vejkontoret har Fællesrådet peget
Alle kender vist kampagnen om Doktor
på nogle områder i det nordlige industriområPedal, og den vil fortsætte. Fællesrådet er
de, nærmere betegnet i den nordligste del af
enige i, at de bedste investeringer i forbindel- området mellem Lilleringvej og Gl.Silkeborgse med forøgelse af sikkerheden er at påvir- vej.
ke forældrene til en ændret adfærd. Mange
problemer ville være løst, hvis forældrene tog I dette område, som er udlagt til industriforbarnet i hånden og fulgte det til skolen i stemål, vil lastbilerne således ikke være til gene
det for at tage rattet i hånden og køre barnet for beboere på samme måde, som på
i skole.
Rødlundvej eller andre villaveje. Området er
også velegnet, fordi der er kort afstand til alle
Græsrabatten på Rødlundvej
boligområder i Harlev. Så efter en samlet vurdering har Fællesrådet vurderet at denne plaProblemet med den opkørte græsrabat på
cering ville være den bedste.
Rødlundvej ermod forventning ikke blevet
Som nævnt ovenfor har Vejkontoret opfordret
mindre efter at de omfattende nybyggerier på Fællesrådet til at pege på nogle områder,
Rødlundvej er blevet færdige. Fællesrådet
som ville være passende til en lastbil parkehar haft flere møder med både
ringsplads. Selv om det det nok ligger i
Naturforvaltningen og Vejkontoret om progrenseområdet for Fællesrådets kompetence,
blemet.
Er det vores opfattelse, at det er nødvendigt
at tage stilling til en placering, for at få sagen
Vejkontoret har nu foreslået en løsning med
til at køre videre. Vi forventer herefter, at
at sætte et hegn op i græsrabatten, et
fortsætte dialogen med både Vejkontor og
såkaldt fodhegn. Et sådant hegn er anvendt
politi, for at få problemerne om lastbil parkeandre steder i kommunen, og det udgør et
ring løst.
effektivt værn mod, at biler kører ind på
områder, som ikke er beregnet til tunge køre- Møde om Vejplan 2005
tøjer.
Fællesrådet har afholdt det årlige møde med
Det er Fællesrådets opfattelse, at denne
Vejkontoret om status på igangværende og
løsning er realistisk, også fordi den ikke er
kommende vejprojekter.
særlig dyr. Vi afventer, at få nærmere detaljer
om denne løsning, og har en forventning om, Tidligere amtsveje:
I den nye vejplan vil der være en ny pulje til
at der bliver afsat midler i Vejplan 2005, som mindre arbejder betinget af byudvikling.
Puljen er på ca. 4 mio kr. pr. år.
er undervejs.
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I indeværende år foreslås en del af denne
pulje anvendt til mindre forskønnelses arbejder på nogle udvalgte strækninger på de tidligere amtsveje.

Trafikken er forøget i dette kryds efter at
Fakta er åbnet i januar. I forbindelse med
udstedelse af byggetilladelsen var det en
betingelse, at der blandt andet ikke kunne
foretages venstresving ud på Næshøjvej fra
butikkens område. Dette bør være skiltet
eller på anden måde synligt, men der er ikke
sat noget skilt eller markering op endnu.
Vejkontoret undersøger sagen.

I vort lokalområde er der kun tale om Gl.
Stillingvej som er tidliger amtsvej. Det er
Fællesrådets opfattelse, at når en sådan
chance melder sig, vil vi byde ind med den
sydligste del af Gl. Stillingvej, som efter manges opfattelse trænger til en grundig forskønnelse. Vi har skrevet til Vejkontoret og meddelt, at dette område må være omfattet af
denne pulje. Samtidig har vi tilkendegivet, at
vi gerne deltager i den konkrete udformning
af dette områdes forskønnelse.

Udkørsel fra Lærkesvinget til Gl. Stillingvej:
Vejkontoret erkender, at afstribningen af
cykelstien på dette sted er udført uhensigtsmæssig. Det vil blive rettet hurtigt.
Tilskud til Harlev Fællesråd

Vedligeholdelsesarbejder:
Fortovsomlægning af Engsvinget ønskes
udført i 2005.
Listen med årets slidlagsarbejde forventes
udsendt i april-maj.
Slidlagsarbejde på Højbyvej ønskes udført i
2005.

En gang om året søger alle 28 fællesråd om
tilskud til det kommende års arbejde og aktiviteter. Tilskuddene gives ud fra en samlet
vurdering af aktivitetsniveauet for hvert
enkelt fællesråd, både afholdte og planlagte
aktiviteter. I bedømmelsesgrundlaget indgår
bl.a. områdets sociale udfordringer, strukturmæssige tilpasninger og den befolkningsmæssige udvikling. Også det enkelte fællesråds aktivitetsniveau m.h.t. borgerinddragelse, deltagelse i områdets debat samt mødefrekvens i kommunal sammenhæng lægges
til grund.

Mindre vejarbejder og stier:
Lilleringvej
Fællesrådet fastholder en høj prioritering af
Lilleringvej på strækningen fra Aralievejens
udmunding og Rødlundvejens udmunding.
Strækningen bør etableres med cykelsti, fortov og belysning. Det er ikke nogen god ide
at lukke strækningen.

For 2005 får Harlev Fællesråd kr. 24.000 i tilskud, og det er det næsthøjeste af alle fællesråd. Det højeste beløb er kr. 25.000. Alle
øvrige fællesråd får fra kr. 20.000 og mindre.
Harlev Fællesrådet er særdeles tilfreds med
dette års tilskud, som udover at være det
næsthøjeste, er kr. 4000 større end sidste år.

Grønhøjvej
Efter at de hastighedsdæmpende foranstalt
ninger på Gl. Stillingvej er etableret, er trafikken på Grønhøjvej forøget især med lastbiler.
Problemet skal tages op nu, og første trin er
hastighedsmålinger, som loves igangsat, når
vejret tillader det.
Krydset Næshøjvej/Gl. Stillingvej

5

PARAPLYEN NR. 30 - Marts 2005

Knud Pedersens Planteskole
Foråret nærmer sig, og hvad er mere naturligt end at beskæftige sig med roser. De fleste mennesker forbinder roser med forårsarbejde, men for Knud og Annemarie Pedersen
er dette ikke nogen naturlov. For roser kan
udmærket plantes eller omplantes om vinteren, blot man kan komme i jorden og det ikke
fryser i luften. Læs mere om det og få andre
råd om roser fra Knud og Annemarie
Pedersen, som Paraplyen har haft en snak
med.
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ger om de mange sorter af roser, som alle er
med billede. Hjemmesiden indeholder også

Knud Pedersen fortæller, at nogle af de
seneste års mest fremgangsrige roser er de
”Engelske Roser”. Rosenforædleren David
Austin har udviklet disse roser ved krydsning
af gammeldags roser for deres fine duft og
moderne roser for deres lange blomstring.
Roserne er karakteristiske ved at have nogle
meget tætsiddende kronblade og en meget
kraftig duft. Endvidere besidder de evnen til
at være i blomst meget længe. De blomstrer
helt hen til oktober/november, medens gammeldags roser, kun blomster 3-5 uger om
sommeren.

mange gode råd og vejledninger om behandling af roser i haven. Der forefindes endvidere et afsnit med elektronisk bestilling af roser.
Hjemmesiden er blevet vores vigtigste salgskanal til forbrugerne, fortæller Knud
Pedersen, og systemet er på det seneste
udvidet, så kunderne, efter at de har oprettet
sig selv, automatisk overføres til kundekartoteket.

Sammen med nogle ganske få andre planteskoler i Danmark har Knud Pedersens
Planteskole licens til at producere disse
roser, og det har været en stor succes. Bl. a.
som følge af den lange blomstringstid er de
blevet meget populær, men på grund af den
høje afgift til forædler David Austin Roses, er
det blevet dyre roser, ofte mere end dobbelt
så kostbare som almindelige roser, men de
er det værd, siger Knud.

flytte til Tåstrup i 1966. Her var mere plads
og udvidelsesmuligheder.
De første år blev planteskolen drevet i fællesskab med faderen, nogle år senere overtog Annemarie og Knud selv driften.
I Tåstrup er der både sandet og kraftig jord,
hvilket passer godt til vækst af roser. Til
gården hørte dengang en vandindvindingsret fra Tåstrup sø, mose og bækken. Men en
sådan indvindingsmetode kræver lange
rørføringer, som er vanskelig at etablere og
senere at vedligeholde. Derfor forsøgte man
at bore en brønd, men måtte opgive på
grund af et 90 meter tykt lerlag.
Gennem alle årene har planteskolen haft en
stor eksport af roser, fortæller Knud
Pedersen videre. På det danske marked var
plantecentrene gennem mange år de største
aftagere. Men på et tidspunkt fravalgte disse
plantecentre at være lagerførende i roser,
nok fordi antallet af sorter blev så stort, og
lagerfunktion forblev på planteskolen og idag
har Knud Pedersen omkring 1000 sorter at
tilbyde.
Denne ændring i salgsform betød samtidig,
at man valgte at sælge direkte til forbrugere.
Man sprang altså et led over. Så i dag har
planteskolen ca. 12.000 kunder i kundekartoteket. Kunderne afgiver deres ordrer pr. brev
på bestillingskuponer, og for ca. 5 år siden
blev det endvidere muligt at afgive ordrer via
internettet. Og fra dette tidspunkt kom der
rigtig gang i det direkte salg.

De fleste borgere forbinder nok navnet Knud
Pedersens Planteskole med Harlev Framlev
området, måske endda gennem flere generationer. Men faktisk kommer familien fra
Brabrand, hvor faderen, Thor Pedersen,
havde planteskole med roser på Edwind
Rahrs Vej. Men på grund af byens vækst og
omdannelse af området til industri, fik familien mulighed for at sælge planteskolen og

Hjemmesiden hedder www.rosenposten.dk,
og indeholder mange og udførlige oplysnin
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Navnet på hjemmesiden ”rosenposten” er
udsprunget af leveringsmetoden, som er
”roser med posten”.
Med 12.000 kunder overalt i Norden og
Europa er det vigtigt, at forsendelsesmetoden er den rigtige. Det er ikke ligegyldigt,
hvordan rosenplanten når frem til kunden.
Selvom planten som følge af den lave opbevaringstemperatur ikke er i vækst, er det vigtigt, at planten kommer frem i ubeskadiget tilstand.
Planteskolen har valgt ikke at have et butiksudsalg i Tåstrup, men Annemarie Pedersen
understreger, at man gerne sælger til lokale
beboere, som foretrækker at hente selv.
Men vil gerne, om man ringer i forvejen for at
aftale tid.
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Planteskolen råder i dag over 80 ha, og bruger vekseldrift med korn. En rosenmark skal
have en pause på 5 til 7 år, inden der kan
påbegyndes en ny produktion. I denne periode dyrkes korn på arealet. Denne vekselvirkning foregår gradvist, således at rosenmarken flytter sig et stykke hvert år.
I 2005 vil marken syd for Rødlundvænget
blive inddraget til roser i større udstrækning.
For Annemarie og Knud Pedersen er omgangen med roser ikke blot et erhverv. Det er
også en hobby. Især Knud Pedersen har studeret rosens historie og udvikling, og det er
spændende at høre ham berette om, hvordan rosen har fulgt menneskene til alle tider
og hvordan rosen er knyttet til store historiske begivenheder. De første skriftlige optegnelser om rosen stammer fra ca. 2500 år før
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Kristi fødsel. Behandlingsmetoden til fremavl af roser har ikke ændret sig, og podningsmetoden, som hedder okulering, når
det drejer sig om roser, er nøjagtig den
samme som i oldtiden.
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Kræftens Bekæmpelse
Den 3. april er der indsamling til Kræftens
Bekæmpelse og det ville være dejligt om
rigtigt mange vil melde sig som indsamler.
Der er store og små ruter, så man kan
selv bestemme, hvor meget tid man vil
bruge. Ring til Inger Birkø, Engsvinget 19,
på tlf. 8694 1712 eller mail på
Birko@familie.tele.dk for yderligere
oplysninger.

LOPPEMARKED.
I dag beskæftiger Knud Pedersens
Planteskole 8 medarbejdere. Mange unge
mennesker fra lokalområdet har gennem
årene været beskæftiget i sommerferiejobs
og deltidsjobs. I dag er tilknyttet en fast stab
med formand Jørgen Erik Olsen fra Harlev
som den mest erfarne. I højsæsonen suppleres den faste stab med løst ansatte.
Og hvad så med fremtiden? Annemarie og
Knud Pedersen har 3 børn, som alle har
haft deres opvækst i Harlev Framlev området og alle gået på Næshøjskolen. En god
skole, siger de begge, og det har givet alle
tre børn lyst til at fortsætte videregående
studier og uddannelser. Desværre har det
ikke noget med roser at gøre. Så der er
ingen udsigt til at nogen af dem vil videreføre planteskolen. Men det tager Knud
Pedersen rimelig afslappet. Han har slet
ikke har planer om at gå på efterløn eller
pension foreløbig. Og så længe arbejdet
også er en hobby, er der ingen grund til at
tænke i de baner, siger han afsluttende.

Der holdes loppemarked på
Lokalcenter Næshøj
lørdag den 9. april kl. 10:00 – 14:00.
Der er mange fine ting og sager, kom –
kik – og køb, overskuddet deles mellem
Bussens Venner og Næshøjfonden, så
det bliver til gavn og glæde for de unge,
der er blevet lidt ældre.
Har du nogen lopper, du gerne vil have
afhentet nu, så ring venligst til undertegnede, men det vil være en stor fordel for
os, hvis det kan vente til fredag den 8.
april.
Med venlig hilsen
Verner Grave
Bussens Venner
8694 1929

Repræsentantskabsmøde
Harlev Fællesråd afholder
repræsentantskabsmøde
torsdag den 17. marts 2005 kl. 19:30
i filmlokalet på Næshøjskolen
Mød op og få indflydelse
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Harlev Sol Og Motion
Af Jesper Knudsen

Harlev Sol Og Motion drives af 2 ”gamle”
Harlev-drenge, Lean Schmidt og Jesper
Knudsen samt Jørgen Hyldahl, som kunne
se, at der var et behov for et motionscenter i
Harlev. Byen vokser voldsomt i disse tider,
og med den tilvækst, vil der selvfølgelig også
være et større behov for anderledes træningsmuligheder.
Lean har arbejdet igennem halvandet år for
Jørgen Hyldahl med at sætte motionscentre
op mange steder i Jylland. Derfor idéen om,
at Harlev selvfølgelig skulle have sit eget
motionscenter.
Der blev undersøgt, om der var egnede
lokaler ledige i Harlev, og da det viste sig at
lokalerne ved siden af Kirkens Korshærs
Genbrugsbutik var ledige, tog vi chancen.
Med vore familiers hjælp, blev lokalerne sat i
stand i løbet af et par måneder. Vægge blev
pillet ned, og andre sat op.
Lean havde idéen og Jørgen havde
ekspertviden på området, da hans firma
Team Hyldahl driver mange motionscentre
landet over. Da Jørgen var hårdt booket op
og ikke havde mulighed for at deltage i den
daglige drift, blev Jesper ”headhuntet”, så det
er Lean og Jesper, plus diverse dygtige
instruktører, der er at finde i centeret.
Centeret er ubemandet. Det vil sige, at alle
medlemmer bruger et medlemskort til at
komme ind i centeret med. Kortet køres igennem en kortlæser og derefter er der adgang
til motionscenteret. Pga. det specielle ubemandede koncept kom troen på, at det
kunne lade sig gøre i Harlev. Der er dog altid
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en instruktør tilstede mandag til torsdag fra
kl. 16 til 20.
Alle vore instruktører har været på instruktørkursus, hvor de har lært noget om kroppens anatomi, og om hvilke muskelgrupper
man træner med de forskellige maskiner. De
har fået en viden om, hvordan man laver et
personligt træningsprogram, hvilket alle får
tilbudt når man starter hos os.
Træningsprogrammerne bliver justeret hen
ad vejen for at alle får det optimale ud af sit
medlemskab.
F.eks. kommer mange unge i centeret for at
træne. Vi har sat aldersgrænsen på minimum 15 år, og dog vurderer vi i alle tilfælde
om personen er færdigudviklet. Hvis ikke
personen er det, kan man med overtræning
stoppe væksten. Derfor et det vigtigt, at vore
instruktører er veluddannede.
Vi satser på det brede spektrum af medlemmer! Her kommer ægtepar, - her kommer
naboer, - her kommer flere generationer
sammen. Det yngste medlem er 15 år og
den ældste er 62! Det er skønt med den
store aldersspredning, da det giver mulighed
for at træne sammen med en på sin egen
alder.
I Harlev Sol Og Motion findes der også
Spinning.
Spinning er meget populært fordi det er fedtforbrændende og konditionsfremmende.
Spinning er holdcykling, hvor der er tilknyttet
en instruktør, som sætter tempoet. Der kan
være 14 personer på et spinninghold og der
køres i takt til musik. I starten havde vi lavet
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5 hold om ugen, men er nu oppe på 8 hold
om ugen. Spinningholdene er opdelt i 3
forskellige niveauer, - alt efter, i hvor god en
kondition man er.
Vi opdagede, at nogle medlemmer kom med
alvorlige skavanker, som vi, på trods af
instruktørkursus, ikke kunne vejlede godt
nok. Derfor ansatte vi en fysioterapeut.
En folkesygdom i dag er, tit og ofte, ondt i
ryggen eller dårlige knæ. Det har vist sig, at
der er nok at lave for Karina.
Som et nyt tiltag forsøger vi at få et samarbejde med byens læger.
Vi mener helt klart, at det er en gevinst for
byen, at motionisterne, som byen heldigvis
har mange af, får mulighed for at bruge dette
store udvalg af topmoderne motionsredskaber, som tilgodeser alle muskelgrupper.
Vi har tænkt os at lave forskellige temadage
i Harlev Sol Og Motion. Det kunne være et
arrangement, hvor vi finder en foredragsholder, som kan fortælle om kost og
ernæring. Eller vi kunne få en lokal kunstner
til at udstille sine værker hos os. Til disse
arrangementer vil der selvfølgelig være
åbent hus for alle, som har lyst!
Centeret var oprindeligt tænkt som et tilbud
til byens borgere, men fakta er, at ca.
halvdelen af de ca. 250 medlemmer kommer
udenbys fra. Primært fra Skovby og Galten.
Vi synes, det er godt for byen at få et
motionscenter, som supplement til Harlev
Idrætsklubs store udbud af forskellige
idrætsgrene. Dermed får vi fat i nogle af
dem, som ikke lige har fundet sin sport, men
som egentlig gerne vil motionere. Hos os
kan alle være med, ung som ældre, trænet
som utrænet.
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Vore åbningstider gør, at vi har et meget
fleksibelt tilbud for de travle/aktive børnefamilier. Man kan træne den dag og det
klokkeslæt, der passer bedst ind i familiens
øvrige planer. Vi holder åbent alle ugens
dage fra mandag til fredag fra kl. 7:00 til
22:00 samt lørdag og søndag fra kl. 8:00 til
18:00. Det gør, at man kan variere sin træning fra uge til uge på netop det tidspunkt,
som passer bedst til det enkelte medlem.
Vi håber på at få et samarbejde i gang med
de forskellige afdelinger i HIK. For tiden går
Harlevs fodboldspillere til Spinning for at
prøve en anderledes opstart på deres
sæson.
Det bedste ved at være en del af Harlev Sol
Og Motion er, at der altid er en god stemning, og at man kommer til at snakke med en
masse mennesker, som man har set i
bybilledet, men ikke fået snakket med!

VIL DU VIDE
MERE?
Husk at Fællesrådets
mødereferater er
fremlagt på
Harlev Bibliotek
Eller se på
www.harlevfr.dk

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Harlev - Framlev
Grundejerforening
Til Harlev – Framlev Grundejerforenings medlemmer.
Af Erik Andresen

Formandens beretning fra
Generalforsamlingen den 9-2-2005 i
Harlev-Framlev Grundejerforening.

søndagen til at aflevere sit. Vi har jo ikke alle
lige mulighed for at komme først og det er da
ærgerligt at se containeren lukket og se store
grene stige højt til vejrs, så det er umuligt at
hælde mere ovenpå. Derfor, vis hensyn,
måske er det dig der står i den situation
næste gang.

Formandens beretning.
Det er nu halvandet år siden vi sidst havde
generalforsamling. Det skyldes at regnskabsåret blev omlagt så det nu følger kalenSnerydningen er i år gået uden problemer. I
deråret.
foråret 2004 var der en lille periode hvor der
skulle ryddes og som vi kan se, i 2005 har det
Det har været et godt år for foreningen på
indtil nu ikke været nødvendigt. Foreningen
alle måder. Bestyrelsen har holdt kontinhar en fast aftale med Torben Hegelund, der
uerlige møder og havde den glæde at blive
er klar til at rydde, om nødvendigt.
fuldtallig ved at Kaj Sommer og Alf
Højsgaard indvilgede i at træde ind i
Sct. Hans bål og juletræsfest har været
bestyrelsen. Kaj Sommer blev straks valgt
afholdt på vanlig vis og det vil foreningen fortsom næstformand.
sætte med også i fremtiden. Der er nedsat et
udvalg som tager sig af de ting. Skt. Hans
Medlemstallet er nu på ca. 700 og det er en
bålet afvikles i samarbejde med spejderne
pæn fremgang i forhold til sidste generalforsom modtager et beløb for de ydelser, de
samling. Der har ikke været mange henvenbidrager med og på den måde støtter vi deres
delser om hjælp fra medlemmer, men skulle
arbejde for områdets ungdom.
der opstå problemer, tvivlsspørgsmål i relation til f.eks. kommunen eller naboer etc.
Bestyrelsen er fremdeles opmærksom på
står bestyrelsen altid til rådighed med hjælp
områdets gader og veje og er i stadig kontakt
og vejledning.
med kommunen om disse ting. Det har
hjulpet, men der er et stykke vej endnu før vi
Det er bestyrelsens vurdering at containkan sige at Harlevs gader og veje er i en stanerservicen fungerer efter hensigten, dog vil
dart der lever op til almindeligt krav.
jeg gerne tilføje, at det ville være ønskeligt,
Bestyrelsen glæder sig over, at vort tiltag med
om de der fælder træer og større grene,
at få grundejerne i området til at sørge for at
saver disse i mindre stykker og stabler dem
hække og træer blev beskåret som de skal og
ordentlig Det giver bedre plads til naboens
bør, stort set har levet op til de krav, der
affald, særlig når han først har tid om
stilles.
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Harlev - Framlev
Grundejerforening
Til Harlev – Framlev Grundejerforenings medlemmer.
Bestyrelsen har tæt kontakt til Fællesrådet,
hvormed vi har aftalt at holde 2 fællesmøder årligt. Vort medlem, Alf Højsgaard er
bestyrelsens kontaktperson til Fællesrådet
og deltager i fællesrådets bestyrelsesmøder
som observatør og mellemmand i fælles
anliggender.
Foreningens økonomi er fremdeles i god
gænge. Ordningen med at kunne betale
uden omkostninger i Nordea Harlev afd.
fungerer rimeligt, dog er det ønskeligt at de
medlemmer der bruger den betalingsform,
husker at opgive deres navn og adresse til
banken så kassereren har mulighed for at
se hvem der har betalt sit kontingent.
Det er et større detektivarbejde at finde
frem til betaleren, så husk navn og adresse,
også for din egen skyld.
Informationsbogen. bliver til stadighed
opdateret, men for at opdateringen kan
blive optimal kræver det at infoudvalget
modtager rettelser fra den enkelte borger.
Så finder du en fejl, da brug blanketten bag
i bogen og aflever den til en af bestyrelsens
medlemmer, så bliver fejlen rettet næste
gang. I forbindelse med infobogen retter vi
også en tak til alle vore annoncører som er
med til at økonomien ved udgivelsen af
bogen hænger sammen, samt skylder vi
også at fremhæve Bjarne Gregersen som
gør en stor indsats for hele tiden at skaffe
annoncører til bogen og ikke at forglemme
Infoudvalget der løbende holder møder og

sørger for at bogen er up to date. Det er da
også bestyrelsens indtryk at alle i området,
uanset medlemskab, er glade for at modtage
bogen. Kan den være med til at endnu flere
melder sig ind i foreningen, har den yderligere
opfyldt et formål.
Til bestyrelsens medlemmer vil jeg gerne sige
tak for et godt og konstruktivt samarbejde.
Det er en fornøjelse at holde møde sammen
med jer og mærke entusiasmen og viljen til at
få tingene klaret på bedste måde i en god og
rolig atmosfære.

VIL DU VIDE
MERE?
Husk at læse løbende
nyheder fra din
Grundejerforening
på vores hjemmeside
www.harlevframlevgrundejerforening.dk
www.hfg.dk
Refferat fra generalforsamlingen samt
regnskab og kommende budget vil være at
finde på hjemmesiden.

Bestyrelsen.
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