HARLEV FÆLLESRÅD
Stallinggårdvej 1* 8462 Harlev J *
E-mail: post@harlevfr.dk * Website: harlevfr.dk

Forretningsudvalgsmøde tirsdag den 28. april 2021 kl. 19-21.00 vituelt på Teams
Tilstede var Sol, Ejgil, Thomas, Jacob, Marie, Merethe, Pia, Poul(referent).
Afbud: Carsten
Referat med kursiv.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden blev godkendt
2.

Orientering fra formanden:
2.1 Oplandsudvalget torsdag den 22. april kl. 16-17.45
2.1.1 Orientering om udvalgets arbejde med det formål at styrke oplandsbyerne.
Fællesråd og andre interesserede blev inviteret ind til orientering og kommentering
af anbefalinger til byrådet.
- Merethe deltog i mødet med oplandsudvalget, og var med til sammen med de øvrige
fællesråd at kvalificere indholdet i de 4 temaer: Fællesråd, Infrastruktur, Kultur og Fritid samt
kommunikation.
- Opsamling fra mødet forefindes her: https://oplandsudvalget.aarhus.dk/dagsordener og-referater/temamoede-faellesraad/
2.2 Politisk dialogmøde vedr. Hverdagsmotion og friluftsliv, Teknisk udvalg
2.2.1 Harlev Fællesråd; Natur og Miljø, indsendte forslaget ’Sammenhængende
stisystemer, regnvandsbassiner og børneskove i Aarhus kommune. Ansvarlig
Merehe – se vedhæftet
2.2.2 Inviteret til møde med Teknisk udvalg, Aarhus kommune den 26/4-2021
- Vi var en ud af tre der af teknisk udvalg blev inviteret ind til dialog om forslaget.
Præsentation blev udarbejdet, sendt ud med indkaldelsen. Sol og Merethe deltog og
fremlagde forslaget. Der var positive tilkendegivelser fra udvalget til det fremlagt forslag, der
fik ros for indholdet og fagligheden i det. Fra Fællesrådet side inviterede vi kommnen til at
lave pilotprojekter og indsatser i Harlev og omegn.
2.3 Virtuelt dialogmøde om forebyggelse af ensomhed d. 10. maj kl. 15.30-17.00 (Tilmeld dig
ved at skrive en mail til: kafja@aarhus.dk.
2.3.1 Aarhus Byråd vedtog i efteråret 2020, at igangsætte arbejdet med en plan for
forebyggelse af ensomhed i Aarhus. I Aarhus eksisterer mange gode og vigtige
indsatser som i dag – på forskelligvis – hjælper borgere i alle aldre, der oplever at
være uønsket alene. Med planen ønsker Byrådet at bygge ovenpå ved at sætte et
fælles fokus på indsatser, der kan sætte ind mod ensomhed på et strukturelt niveau
og forebygge at Aarhusianere i alle aldersgrupper oplever at være uønsket alene.
Med afsæt i en indledende dialog er der identificeret 4 temaer_indsatser med et
forebyggende sigte.
▪ Byrum der fremmer fællesskaber
▪ Støtte i livets vigtige overgange

-

▪ Det gode naboskab
▪ Fællesskaber for alle
Poul og Marie vil se om de kan deltage, hvis de kan passe det ind i deres kalender. Tilmelder
via linket ovenfor, og underretter hinanden om de deltager.

3. Punkter til drøftelse:
3.1 Økonomi
3.1.1 Godkendelse af regnskab 2020 og budget 2021 v. Kaj Sommer
3.1.2 26-04-2021_Bekræftelse på tilskud fra Aarhus kommune på 20.000 kr.
- Der er ændringer i regnskabet i forhold til det udsendte. Merethe scanner det og bliver sendt
ud med referatet.
- Regnskabet blev gennemgået af Merethe og Kaj
- Banken mangler underskrifter i forhold til hvem der skal registeres. Flere har haft problemer
med at gøre det online. Det er lykkes for andre. Papirer til underskrift medbringes til
repræsentantskabsmødet, hvor dem der mangler at udfylde, skal skrive deres oplysninger på.

-

-

-

-

-

3.2 Visioner og handleplan fremadrettet
3.2.1
Visions- og handleplanerne
Godkendt, ingen indsigelser.
3.2.1.1 Prioriteringslisten – tilføjelse vedr. trinbræt i Harlev. Kan det godkendes? Det
indskrives i Trafik, Veje og Byplanlægningsvisionen.
Godkendt.
Der har været afholdt virtuelt møde med kommunen omkring den udarbejdede
prioriteringsliste. Der vil senere blive afholdt et fysisk møde i, hvor der tages rundt til de
fysiske steder. Nogle havde desværre ikke modtaget invitation til mødet. Der blev efterlyst
information fra mødet. Carsten fremsender mødereferat når det er færdigt.
3.2.1.2 Formuleringen: Al byudvikling skal foregå som led i en overordnet og
sammenhængende plan for området med behørig hensyntagen til den
omkringliggende natur og med mulighed for at indtænke bæredygtige og
rekreative løsninger i byggeri og infrastruktur. Forslag: Vi tilstræber, at
byudviklingen foregår som led i en…. Kan det godkendes?
Godkendt
3.2.1.3 I relation til nye boligformer og typer ser vi gerne, at x-antal % af grundene
øremærkes til grønne området og sociale opholdssteder i det fri. Drøftelse af
hvilken % er rimelig?
% sat er svær at sætte præcist. Der var enighed om at der laves blødere formulering. Et
betydeligt areal. Vi ser gerne man prioriter grønne områder, til glæde for nye og eksisterende
borger. At der er en struktureret samenhæng i hele planen.
Endelig visionsplan er vedhæftet referatet

3.3 Temaplan om arealer til alle boligtyper:
3.3.1 Temaplan om arealer til alle boligtyper er behandlet på byrådet den 19/4-2021. Det
handler bl.a. om området øst for Stillingvej. Klik på dette link:
https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=9adc615b-780d-4f0d-a2fc-a6bfd991f16c og vælg
punkt 11, bilag 4. Drøftelse af planen og ”næste skridt” fra Fællesrådets side
-

Kommunen har nu købt jord helt fra Stillingvej og ud til motorvejen.
De første grunde der nu udbydes øst for Stillingvej, er kun begyndelsen på hvad der kommer
til at ske i Harlev..

-

-

Udvidelsen øst for stillingvej er et tillæg til kommunalplanen fra 2017, hvor Fællesrådet har
indsendt hørringsvar. I den aktuelle fase er der ingen høringssvar fra Harlev. Vi skal kontakte
Teknik og Miljø vedr. processen og hvordan vi bliver inddraget fremadrettet.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde med høringssvar, Carsten er formand for
den og dermed initiativtager.
Mødet den 16/6 2021 deltager Eigil, Poul, Carsten, Sol og Merethe
Link: https://deltag.aarhus.dk/hoering/arealer-til-alle-boligtyper

3.4 Repræsentantskabsmøde
3.4.1 27. maj kl. 19.00
3.4.2 Hvordan afvikler vi mødet, hvem gør hvad
3.4.3 Invitation til mødet
Repræsentantskabsmødet er den 27/5 2021 kl.19.00
Afholdes i Klubhuset eller lokalcenteret
Invitation: Harlev app, facebook, senest den 6/5 2021
Dagsorden: Formandsskabet.
Merethe spørger om dirigent og lokaler.
Corona venlig forplejning. Kaffe og kage. Sol og Marie og Pia
Thomas vurder om han stiller op og for hvem som evt. suppleant. Melder tilbage til - Merethe.senest
tirsdag den 4/5 2021
Der skal laves en beretning fra hvert udvalg – deadline den 27. maj kl. 15

4.

Børn og unge
4.1
Henvendelse vedr. manglende pasningsmuligheder i Harlev – se vedhæftet
4.1.1 Drøftelse af henvendelsen og opfølgning herpå
-

-

-

5.

Merethe har efter henvendelen talt med borgeren, som har rettet henvendele omkring
manglende pasningstilbud i Harlev, om at vi vil sætte det på dagsordenen i dag. Gælder både
vuggestue- og børnehavepladser.
Jacob har sendt facebok opslag rundt, som Lone Hindø har lagt på hendes facebook profil og
som Fællesrådet også er orienteret om.
Der er enighed om, at situationen er uholdbar i længden og, at vi og borgerne generelt skal
presse på hvor vi kan, læserbreve, politiker m.m. Vi kunne også gå i dialog med og lægge pres
på rådmanden.
Det blev også oplyste på mødet, at kommunen faktisk har opfyldt det de har lovet om
pasning.
Udvalget retter en henvendelse til børn og unge og rådmanden omkring problemstillingen.
Jacob ansvarlig.

Trafik, veje og byplanlægning
5.1
Møde med Vejdirektoratet vedr. støj på Herning Motorvejen
5.1.1 Orientering om mødet og drøftelse af mulig ”næste skridt”
-

Der blev kigget mulige løsningsmodeller. Der skal laves nogle store anlæg for at bremse
støjen. Man vil fra vejdirektoratet ikke investre så store summer.
Der blev snakket om støjreducerende asfalt, men det ændre kun nogle få decibel.
Det er ikke en sag for fællesrådet at følge op på lige med det samme.
Eigil. Der blev ved anlæggelsen af motorvejen aftalt at der skulle laves en støjvold helt til
Lillering. Det blev ikke, fordi de ikke havde mere jord. Sagen har kørt lige siden motorvejen
blev bygget, især fra aktive folk fra Lillering.

6. Natur og miljø
6.1 Status Frøpulje.
- Det er rigtig svært at finde jordstykker som ikke er kummunale til at få sået frø på. Der kan
søges igen til efteråret. Der prøves at tage kontakt til de kommunale instanser der ejer jor,
som vi havde udset til mulige blomster arealer.
- Borgerforeningen i Gammel Harlev laver en blomsterbakke på eget initiativ.

-

7.

8.

Kommunikationsudvalg
7.1
Paraplyens fremtid
7.1.1 Indstilling til repræsentantskabet på baggrund af drøftelse med Menighedsrådet
fremlægges
- Paraplyens fremtid. Menighedsrådet og Forretningsudvalget vil gerne fortsætte samarbejdet
med den samme aftale de næste 3. år, hvilket indstilles til Repræsentantskabet, der skal
godkende at vi køre videre med den aftale.
7.1.2 Film – borgerfilm fra Info Media
Marie har talt med mediebeu der vil lave en landsbyfilm på 3 til 5 minutters film. De står for
at søge midler.
Skal vi det og hvad skal vi bruge det til?
Det tager fra 6 til 7 måneder at produser filmen.
Enighed om at vente til det nye kulturcenter er færdig. Tidligst til næste forår. Ikke om
vinteren.
Bringes op næste dagorden eller næste igen.om det er noget vi skal gøre.
7.1.3 Næste nummer af Paraplyen
- Deadline til mæste nummer af Paraplyen er 10. maj kl. 16.00 til Marie.

Dato for næstkommende møde
8.1 Dagsordenspunkter til næste gang
-

9.

6.2 Møde med Mads Præst vedr. sammenhængende stisystemer og oplevelser i det fri
6.2.1 Onsdag den 14/4-2021 kl. 16-17
Sol og Merethe afholdte møde med præsten Mads vedr. sammenhængende stisystemer og
grønne løsninger. Imødekommende og ville gerne lytte til vores forslag. Vil gerne tage det
med videre til menighedsrådet. Åben over for stiforbindelser, i forbindelse med at lave nogle
sammenhængende stiforbindelser fra Borum til lyngbygård.

Repræsentantskabsmødet 27/5 2021. Forplejningsudvalget sodavand og snolder.
Konstituering sker på dagen. Nuværende og nye medlemmer skal blive til konstitueringen er
overstået.
Næste møde tirsdag den 29/6 2021 kl. 19.30. Jacob booker klubhuset.

Eventuelt
- Temaplan: sætter link på fra byrådsmødet i dag punkt 24.
- Vi mødes til repræsentantskabsmødet den 27/5 2021 kl. 18.15

