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Orientering fra Fællesrådet
På vegne af Forretningsudvalget, Merethe Jelsbak
Raundahl, Formand
Så er det blevet tid til den første Orientering fra fællesrådet i 2021. Et år der er startet i coronas tegn
med hjemmeskole, hjemmearbejde for en stor dels
vedkommende, arbejde med restriktioner for andre,
bedsteforældre der har passet børnebørn, mens atter
andre har stået i frontlinjen og reddet menneskeliv.
Når tingene ikke er, som de ”plejer”, kalder
tiden på andet og nye måder at gøre tingene på.
Det seneste år har den virtuelle verden virkelig
fået fat. Det bliver afholdt arbejds- og frivilligemøder på teams, Zoom etc. Folk mødes til virtuel
fredagsøl, virtuel brunch og andre arrangementer,
der kan gennemføres sammen, men hver for sig.
Tætte relationer og det at indgå i et fællesskab har stor
betydning for os alle i hverdagen. Det har betydning for
den enkeltes sundhed og trivsel og for folkesundheden.
Husk derfor at have øje for jeres medmennesker generelt, men måske særligt i denne tid, hvor mange er mere
hjemme og mere isoleret, end de ønsker og normalt er.

tilgængelig for os alle. En tilgængelighed vi i Harlev
Fællesråd arbejder for at bevare og hele tiden udbygge, som eksempelvis omkring regnvandsbassinerne, der har potentiale til at blive skønne bynære rekreative områder (læs mere i artiklen side 6).
Vi arbejder for sammenhængende stisystemer og indtænker dette i høringssvar, dialogen med kommunen etc.
Senest har det resulteret i, at Aarhus kommune har
igangsat projekteringen af en ny tunnel under Stillingvej samt cykelsti til Gl. Harlev langs Harlev Kirkevej. Stien forventes etableret i løbet af 2021.

Foto: Aksel Buchard

Optimering af de trafikale løsninger

Foto: Aksel Buchard

Sammenhængende stisystemer

Restriktionerne skal overholdes, men samvær og fysisk aktivitet i hverdagen er vigtig. Et andet område, som danskerne og borgerne i Harlev og omegn
i den grad har fået øjnene op for det seneste år, er
naturen. Naturen er lige uden for døren, den har altid
åben, der er ”lokaler” til os alle, som tilmed ikke skal
bookes. I naturen er der højt til loftet og plads til store
armbevægelser samtidig med, at den indbyder til fordybelse og ro. Harlev ligger for enden af Århus Ådal
og er omkranset af smuk og værdifuld natur, som er

I fællesrådet arbejder vi for at optimere de trafikale løsninger, der berører os. Vi har problematiseret krydset mellem Ketting Parkvej, Stillingvej
og Harlev Kirkevej, hvor mange borgere har svært
ved at køre ud i myldretiden. En problemstilling
der ikke bliver mindre ved etablering af flere boliger i den sydlige del af Harlev. Vi arbejder for bedre sammenhængskraft og trafikale løsninger i den
nordlige ende af byen/området for både bilister
og bløde trafikanter. Vi har indgivet høringssvar
på VVM-undersøgelsen for udbygning af E45 på
strækningen Aarhus S – Aarhus N, hvor man fra Vejdirektoratet har lyttet til de 178 høringssvar, der blev
indsendt i den afsluttende høring, og valgt at tilføje
ekstra støjafskærmning ved Ormslev Stationsby og
Skibby, ligesom den tidligere foreslåede støjskærm
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ved Mundelstrup blev forlænget. Vi har også fokus
på støj fra Stillingvej og motorvejen ved Harlev.

Repræsentantskabsmøde

Et spændende arbejde, som vi håber og tror
på bliver til gavn og glæde for alle borgere i Harlev og omegn på tværs af generationer.
God læselyst og god tur i naturen ;-)

Det årlige repræsentantskabsmøde for Harlev Fællesråd var planlagt til den 24. marts 2021, hvor vi bl.a.
ville orientere jer alle om det arbejde, der er pågået i 2020. Vi vil dog gerne give jer mulighed for at
møde fysisk op, hvorfor vi har udsat mødet, til det
igen er muligt at samles. I vil blive orienteret om
mødet via Paraplyen, Facebook og vores hjemmeside.
Corona har lukket mange ting ned, men til gengæld er der blevet tid til at arbejde med andet.
Således har vi i efteråret 2020 igangsat en visionsproces i Forretningsudvalget for Harlev Fællesråd,
hvor vi sammen og på tværs af udvalg har arbejdet med
visionsplaner og handleplaner for det kommende år.

Nyt fra Harlev Bibliotek
Af Laila Laustsen

Bibliotekets elektroniske tilbud er
åbne 24/7

Når folkebiblioteket endnu engang er ramt
af nedlukning, så har du heldigvis mulighed
for at benytte dig af vores elektroniske tilbud,
som du finder på hjemmesiden www.aakb.dk
Her er der mulighed for at låne enten lydbøger eller e-bøger via eReolen, massevis af børnebøger via
eReole GO og film via Filmstriben.

øverste højre hjørne. Hvis du downloader app’en til
eReolen, så fungerer eReolen bedst, og det har den
fordel, at du kan være logget på hele tiden. App’en findes
til både Apple og Android. Jeg synes, udvalget er stort
med noget for enhver smag, og der er også nye titler.
Man kan godt opleve at komme i en reservationskø
til de nyeste titler – på samme måde som til en fysisk
bog.

eReolen

På eReolen kan du max låne 3 lydbøger og 3 e-bøger
hver måned. Men der findes også det, der kaldes de
”BLÅ titler”. Dem er der ingen begrænsning på, da
de typisk er lidt ældre titler. Lånetiden er på 4 uger,
og det, du har lånt, sletter sig selv automatisk, når de
4 uger er gået.
Du logger dig på med dit cpr.nr. og din pinkode, ligesom når du skal låne på biblioteket eller logge dig på
bibliotekets hjemmeside.
Du skal blot klikke på symbolet med hængelåsen i
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eReolen GO

Til børnene findes eReolen GO, der fungerer efter
samme princip. Her kan børnene logge sig på med
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det UNI-Login, de har fra skolen. Udvalget af de BLÅ
titler på eReolen GO er stort, så man behøver ikke
bekymre sig om at ramme loftet på 3 lånte titler.

Filmstriben

Med Filmstriben har du mulighed for at leje 2 film
hver måned pr. lånerkort. Udvalget er stort til både
børn og voksne, og her er både film, serier og dokumentarer.
Der ligger mange perler gemt på Filmstriben, som kan
være svære at finde på andre streamingtjenester.

Boganbefaling

Den unge tømrer, Knud, stikker til søs i starten af
1920’erne. Han flygter fra sit ansvar i Danmark med
en hemmelighed dybt begravet i hjertet. Knud afmønstrer i Glasgow, hvor han finder job og venskaber i
byen, som ulmer af begyndende arbejderoprør.
Udlængsel og rastløshed har sit tag i den unge mand,
og han søger ind i det skotske højland, hvor han finder
en familie, det er værd at opgive friheden for.
Men mindet om det, han flygtede fra, har ikke sluppet
sit tag i ham, og det er svært at give sig hen til et nyt liv.
JORD OG HJERTE er en fængslende, velskrevet og
smuk historisk roman om kærlighed og længsel, om
familieforhold og svigt.
JORD OG HJERTE er skrevet af Vibeke Marx og
udkommet på Modtryk i 2019. Den kan bl.a. findes
på eReolen.
Anbefalet af Marie Hastrup Sørensen
Vil du anbefale en bog til dine naboer?
Hvis du også ønsker at anbefale en bog til dine naboer, er du meget velkommen til at sende en kort anbefaling til post@ harlevfr.dk og skrive ”Boganbefaling”
i emnefeltet. Så kan det være, at den bliver bragt i Paraplyen.
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Regnvandsbassiner
Af Aksel Buchard

Foråret er på vej derude – det er der
måske allerede

Mange af os har set frem til, at foråret er på vej, eller vi glæder os over, at det allerede er kommet, og
derfor har mange lyst til at komme ud og nyde det.
I vores lokalområde er der rigtig mange muligheder
for at nyde naturen. Det være sig for eksempel i de
to skovområder, ”gamle” Lillering Skov eller den næsten nyetablerede Åbo skov.
Det kunne også være at undersøge, om der er interessante ting at se ved de mange regnvandsbassiner,
der er med til at forsinke ophobning af vand i Årslev
Engsø hhv. Brabrand sø og Aarhus å med risiko for
oversvømmelse inde i Aarhus by.
I vores område er der seks af disse regnvandsbassiner, som for det første har den opgave at forsinke
vandflowet mod byen, men også indebærer muligheder for at opleve naturens vækst. SÅ find et eller
flere af disse bassiner og se efter, om der skulle være
nys om foråret.

Det kunne være planter, der stikker hovedet op efter
vintersøvnen, det kunne være fuglepar på træk fra syd
mod nord, eller som er ved at etablere næste ynglesæson – måske får du øje et insekt.
Det enkelte regnvandsbassin fungerer således: Fra
et område i byen ledes regnvandet, der er adskilt fra
kloakvandet, til et såkaldt forsinkelsesbassin. Her ophobes vandet, og herfra siver det gennem en såkaldt
vandbremse til en rørføring, som ender i det store
bassin ved Gl. Harlev. Herfra videre til Aarhus Å
gennem en bremse. Det enkelte bassin er beregnet
således, at det har plads til en såkaldt regnhændelse.
Rørføringen fra bassinet i Framlev leder vandet til
Lyngbygård Å.
Alt dette betyder, at der ikke sker overløb i bassinet,
og at der altid vil være vand i bassinet.
Dette sidste betyder, at der ofte vil være mulighed for
at ”kigge ind” til et bassin og se, om der skulle være
noget interessant – det kunne være en forårsbebuder
af den ene eller anden slags.

Du kan finde ”dit” regnvandsbassin her:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ketting Parkvej mellem nr. 54 og 60 (Foto 1)
Ketting Parkvej ved nummer 25 og 27
Ketting Parkvej (meget lille) – modsat
indkørslen til Åparken
Stillingvej, hvor Benneshede støder til
landevejen
Framlevvej 39
Tåstrupvej: Modsat nummer 134 - nyetableret
Gammel Harlev: Øst for Harlev Kirkevej 9 –
samlebassin (Foto 2)

Foto: 1. Aksel Buchard

Derudover virker det tidlige renseanlæg som regnvandsbassin

Foto: 2. Marie Hastrup Sørensen
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Natteravnene i Harlev
Af Børne- og Ungeudvalget, Harlev Fællesråd,
v/ Jacob Langvad Nielsen (formand), Pia Ølholm
og Marie Hastrup
Natteravnene i Harlev går forrest og viser vejen for
fortsat Natteravne-aktivitet i hele Danmark under
nedlukningen – og medvirker samtidig til at løse en
problematisk situation på ungeområdet i byen sammen med repræsentanter fra Fællesrådet.

Danmark og Natteravnene lukker
ned

Da Danmark den 7. december igen blev lukket ned
grundet Covid19, indstillede Natteravnenes Landssekretariat alle Natteravne-vandringer i hele landet.
Kort sagt; lokale Natteravne-foreninger måtte indstille sig på flere måneder uden mulighed for aktivitet
af nogen art.
For Natteravnene Harlev var dette dobbelt ærgerligt.
For det første er Natteravnene Harlev en af Danmarks mest aktive Natteravne-foreninger, som traditionelt har mange tryghedsskabende gåture i december og juleferien, hvor der er mange børn og unge
ude.
For det andet var Harlev i november og december
udfordret af større grupper af unge udefra, som
skabte utryghed og begik hærværk, og desuden ikke
efterlevede restriktionerne i forhold til forsamlingsforbud på det pågældende tidspunkt.
Af sidstnævnte årsag havde Natteravnene Harlev
i flere uger op til nedlukningen mandet kraftigt op
på antallet af gåture, og havde i den forbindelse flere
gange haft en ”rimelig” dialog med grupperingerne.
Problemerne var ingenlunde løst, og indsatsen ville
være spildt, hvis foreningen blev lukket ned i måneder.

Bestyrelsen i Natteravnene Harlev
træder sammen – og Natteravnene
åbner op igen

Derfor trådte foreningens bestyrelse med formand
Bjarne Nørgaard i spidsen straks sammen for at vurdere mulighederne for at fortsætte aktiviteten under
markant skærpede restriktioner. Det måtte være muligt at udtænke en plan, da Natteravnenes aktivitet
altovervejende foregår udendørs med gåture i hold
på tre personer, hvilket ikke var – og fortsat ikke er
– i strid med det skærpede forsamlingsforbud på fem
personer.
Allerede dagen efter skrev Bjarne til Sekretariatet for
Østjylland med en udførlig plan for, hvordan det sikkerhedsmæssigt forsvarligt ville kunne lade sig gøre
for Natteravnene at fortsætte gåturene på trods af
de skærpede restriktioner. Dette indebar blandt andet
opdeling af de gule jakker i adskilte afsnit, krav om at
samme jakke ikke måtte bruges i 72 timer efter sidste brug, afspritning før og efter turene, afstandskrav,
personbegrænsning i foreningslokaler med meget
mere.
Den 9. december meldte Natteravnenes Landssekretariat ud, at man havde revurderet situationen og
åbnede op for fortsat aktivitet, såfremt de af Natteravnene Harlev skitserede skærpede retningslinjer
for gåturene blev overholdt.
Det er altså ikke kun Harlev, men hele Danmark, der
har gavn af en engageret, tydelig og handlekraftig
Natteravne-forening i byen.

Fælles indsats løste problemet

Lørdag den 13. december eskaleredes situationen
med de unge besøgende. En gruppering på 30-40
unge turnerede rundt i byen, gruppen gik rundt i
Meny og Netto uden mundbind, generede handlende og ansatte og stjal spiritus. Flasker blev smadret
rundt om i byen, og lokale beboere på gåtur oplevede
en truende adfærd. Flere lokale ringede bekymret til
politiet.
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Det skal understreges, at Harlev intet problem har
med besøgende udefra, men grænsen trækkes forståeligt ved opførsel af denne karakter, herunder når det
samtidig indebærer en forøget risiko for forværring
af smittetallet i byen.
Natteravnene havde igen et hold på tre ravne på gaden, som forsøgte at tale grupperingen til fornuft og
få etableret en dialog om rimeligheden af gruppens
opførsel. Repræsentanter fra Fællesrådet deltog samtidig i dialogen med de unge på stedet og koordinerede indsatsen med politiet.
I fællesskab mellem Natteravnene, Fællesrådet og
politiet lykkedes det til sidst at få opløst gruppen,
som tog bybussen hjem.
Siden denne aften har Harlev så vidt vides ikke haft
lignende oplevelser.

Foto: Bjarne Nørgaard
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Nyt fra Næshøjrådet
Af Inger Graversen, sidste sæson som formand i rådet.

Lokalcenter Næshøj

Der er igen et arrangement, som Corona blander sig
i. På Næshøj var der planlagt et møde i januar, hvor
der skulle vælges nye medlemmer til Næshøjrådet.
Rådet består af en gruppe borgere fra byen, som har
lyst til at deltage i samarbejde med plejen og cafeen.
Det var planlagt, at der skulle afholdes valg den 25.
januar, men dette er nu udsat på ubestemt tid. Der
vil til den tid komme en annonce i Galten Folkeblad
med den rette dato.
			
I de 15 år, hvor jeg har
			
været i rådet, er der lavet
		
mange gode 		
			
arrangementer og taget
			
nye tiltag. For en del år
			
siden blev der søgt pen			
ge til et drivhus, og det
			
har siden fungeret som
hyggerum og som drivhus med tomater og agurker.
Det har været passet godt og flot af en pensioneret
gartner, men han stopper nu. Det er et af mange emner, hvor rådet kan hjælpe til med at finde en person,
som har lyst til at passe drivhuset enten med tomater
eller blomster.
Der er startet to spisegrupper - en om mandagen
og en om onsdagen. Vi ønsker alle, at hverdagen må
vende tilbage, så vi igen kan ses til en hyggelig middag
på Næshøj. Der er plads til flere på begge hold. Er
der nogle, som ønsker at spise sammen, kan der altid
laves flere hold, ellers er man velkommen på de to
andre hold.
For nogle år siden var der to geder på Næshøj til stor
glæde for byens børn og for beboerne. Men desværre
er den tid forbi, så nu er der en tom indhegning.

På plænen syd for
Næshøj står et shelter.
Det bliver ikke brugt.
Hvad skal der ske med
det fremadrettet?
Skal det blive, hvor
det er, eller skal det
flyttes?
Hvem har ideer til det emne? Jeg ved, at ledelsen er
meget lydhør over for ideer dertil.
Der er plads til nye medlemmer i rådet da der er to
som stopper, og der er plads til flere end to.
Vi drømmer alle om et forår uden Corona.
En hverdag hvor der igen kan være et samarbejde
med plejen til glæde for beboerne og alle os andre.
Der er mange muligheder for samvær med beboerne.
Det kan være med spil, hyggesnak, en snak om gamle
dage eller små gåture.
Der kan altid findes et emne, som passer til den
enkelte beboer. Der er måske mange andre ideer, og
huset er åbent for ideer, når Corona flytter.
Jeg håber, at dette har givet nogle lyst til at være en
del af Næshøjrådet.
Det giver bestemt mange gode og spændende stunder.

Foto: Aksel Buchard

Hvad skal den bruges til? Hvem har en god ide? Er
det til agilitybane eller blomsterbed? Dette er også et
emne til det nye råd.
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Harlev Fællesråd 30-års jubilæum
af Marie Hastrup Sørensen & Ejgil Rahbek
Den 20. marts 2021 kan Harlev Fællesråd fejre 30-års
jubilæum. Rådet blev stiftet i 1991 og har siden under
forskellige formænd og i forskellige udvalg arbejdet
for at sikre, at borgerne i Harlev og omegn bliver hørt
i forhold til lokalområdet.
Der var allerede en lang og stærk tradition for aktiv
deltagelse i egnens udvikling, da Harlev Fællesråd
blev stiftet i 1991. I forbindelse med den store kommunesammenlægning i 1972, hvor sognene i Harlev
og Framlev blev nedlagt, og hele lokalområdet blev
indlemmet i Aarhus Kommune, stod det daværende
sogneråd f.eks. i spidsen for vigtige forhandlinger,
som førte til en plan for udvidelse af Næshøjskolen
(fra 1959) med seksten ekstra klasselokaler, idrætshal
og svømmehal. De to sidstnævnte blev taget i brug i
hhv. 1975 og -76. I slutningen af 1980’erne var bl.a.
Den Store Grundejerforening meget aktiv i dialogen
mellem byens borgere og kommunen vedrørende opførelsen af Harlevs nye varmeforsyning – Halmværket – som var nødvendig efter byens store udbygning
igennem 70’erne og 80’erne, først med parcelhuse og
senere med mere blandede boligformer.
Der findes i dag omkring 35 fællesråd under Aarhus
Kommune. Fællesrådene fungerer som paraplyorganisationer for lokalområdernes forskellige foreninger,
klubber og øvrige aktører og er et forum, hvor man
kan drøfte og løse fælles opgaver. Rådene repræsenterer en styrkelse af medborgerskab og demokratisk
indflydelse i kommunen. Ifølge Aarhus Kommune
blev det formelle, kommunale fællesrådsarbejde startet omkring 1996, så Harlev og omegn har sammen
med en håndfuld andre fællesråd været tidligt ude i
nærdemokratiets navn i 1991.
Når vi taler med nogle af Harlev Fællesråds nuværende og tidligere medlemmer, står visse indsatser særligt
frem i fællesrådets arbejde:
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Byparken

Spørger man Ejgil Rahbek, som har siddet i Harlev
Fællesråd siden 1996, er et af højdepunkterne etableringen af Byparken. Anlægget blev påbegyndt i starten
af 1990’erne i forbindelse med boligbyggeriet langs
Rødlundvej. ”Harlev Fællesråd var meget involveret
i etableringen, og fik også indflydelse på den endelige udformning. Det er med stor tilfredshed, jeg kan
konstatere, hvor meget Byparken bruges i dag som et
grønt åndehul, hvor der også er plads til sportslige
aktiviteter som f.eks. krolf.”
Også Arne Nielsen, der sad som formand i Harlev
Fællesråd fra 2007 til 2019, er stolt, når han går igennem Byparken i dag. ”Vi var på et tidspunkt med i et
spændende projekt sammen med Aarhus Kommune
om grøn-parkudvikling. I den forbindelse blev legepladsen i Byparken udvidet, og der blev opsat fitnessstationer rundt omkring i parken. Vi fik i det hele taget
ryddet godt op i parken dengang, fik skåret noget af
beplantningen ned, så parken blev mere lys og åben,
og så vi fik etableret en bred sti yderst i hele parken,
egnet til både gang og løb,” siger Arne med stolthed
i stemme.

Etablering af Herning-motorvejen

For Ejgil Rahbek er et andet højdepunkt etableringen
af Herning-motorvejen. Selvom motorvejens hovedforløb allerede var fastlagt, var Harlev Fællesråd
meget involveret i planlægningen af indfaldsveje samt
til- og afkørsler. ”Det lykkedes f.eks. at få den vestlige rundkørsel på Framlev Korsvej flyttet længere op
mod et dengang tomt industriområde og dermed væk
fra boligkvartererne omkring Ulmusvej. Det lykkedes
også at få etableret en støjvold, som reducerer støjen
i Harlevs nordligste boligkvarterer,” fortæller Ejgil.
Han husker også, at det faktisk var aftalt, at støjvolden
skulle føres forbi Lillering, men at den endte med at
stoppe to kilometer for tidligt, hvilket fællesrådet
aldrig fik en forklaring på. Fællesrådet arbejder fortsat
for at reducere støjgenerne fra motorvejene omkring
Harlev og omegn.

PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 94 – MARTS 2021

Arbejdet fortsætter

Siden 2019 har formanden for Harlev Fællesråd heddet Merethe Jelsbak Raundahl, og med hende i spidsen har: ”Fællesrådet fokus på at støtte en bæredygtig
og helhedsorienteret udvikling, så Harlev og omegn
fortsat er et attraktivt sted at bosætte sig og leve. ”Vi
arbejder bl.a. for etablering af nye boligformer for
alle generationer, f.eks. et Generationernes Hus med
plads til både unge, børnefamilier og seniorer, eller et
’Olle Kolle’,” fortæller Merethe og fortsætter ... “Vi
ønsker ligeledes at udvikle områdets stisystemer, så
alle sikres en tryg og sikker adgang til den rekreative
natur, ligesom vi ønsker at bløde trafikanter i Harlev og fra oplandsbyerne kan bevæge sig trygt rundt i
området. Det kalder samtidig på, at vi fremmer gode
trafikale løsninger og arbejder for, at Harlev prioriteres i
den kollektive trafik og aktivt indtænkes i fremtidige
initiativer såsom en evt. banestrækning.”
Fællesrådet ønsker også fortsat at understøtte nuværende og nye fællesskaber samt det gode børne- og
ungdomsliv i lokalområdet. ”Vi har øje for potentialet i og mulighederne for at starte eksempelvis en
repair-café, ‘fra jord til bord’-fællesskaber på tværs af
generationer og fællesskaber for de børn og unge,

der kan lide at tegne, spille musik, læse og skrive. Samtidig er vi glade for, at det første spadestik til det nye
Harlev Idræts- og Kulturcenter er taget” siger Merethe. Her kan vi sammen med Arne Nielsen glæde os
over, at fællesrådet med ham i spidsen og HIK i sin tid
gik sammen om at danne fundamentet for det, der i
dag er HI&K, og at en gruppe stærke kræfter har ført
planerne ud i livet, ”så vi alle – men måske især børn
og unge – kan få mere plads til både idræts-, socialeog kulturaktiviteter. Så der er noget at glæde sig til”
afslutter formanden.

Fejring af jubilæet

Harlev Fællesråd vil gerne fejre jubilæet på behørig vis,
men da tiden ikke egner sig til sociale sammenkomster,
må det vente lidt. Hvis man er blevet nysgerrig på fællesrådets gøren og laden gennem tiden, kan man kigge
forbi Harlev Fællesråds hjemmeside på www.harlevfr.
dk, hvor vi til lejligheden har genetableret arkivet over
de elektroniske udgaver af Paraplyen, så man kan læse
alle numre fra 2003 frem til i dag.

Foto: Den røde markering viser det område, Harlev Fællesråd dækker.
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Harlev-Framlev Grundejerforening
indkalder til den årlige generalforsamling

Mandag den 8. marts 2021

på Lokalcenter Næshøj i Harlev kl. 19.30
Med forbehold for ændringer i Corona situationen

Foreningen vil igen være vært med en øl/vand
og et par stykker smørrebrød.
Tilmelding er derfor nødvendig til et af bestyrelsens
medlemmer, eller på www.hfg.dk

Senest mandag den 1. marts 2021

Med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
t tid
2) Formandens beretning ubestem
sat på en.
3) Fremlæggelse
af
udregnskab
r
e
n
n
inge forslag
uiatioangivelse af disse
l
t
i
s
m
4)foIndkomne
med
a
a
s
ral r det Coron
Gene 5)gSvar
run på indsendte og behandlede spørgsmål
6) Fremlæggelse af budget
7) Fastlæggelse af kontingent
8) Valg til bestyrelsen samt suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
Lotte Bostrup, Niels Ole Sølvar Karlsen,
Bjarne Christensen
På valg som suppleanter er:
1. suppleant.: Jeanette Maja Rosenbæk
2. suppleant.:

9) Nedsættelse af evt. udvalg
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt
Bestyrelsen
Harlev-Framlev Grundejerforening
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