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

Referat af Repræsentantskabsmøde Harlev Fællesråd torsdag 27.
maj 2021 kl. 19.00 i HIK´s mødelokale.
Tilstede var: Carsten Dam Hyldal (referent), Merethe Jelsbak Raundahl,
Jakob Langvad, Thomas Jakobsen, Sol Strømbo Hansen, Pia Ølholm,
Poul Christensen, Marie Hastrup. Referat med kursiv.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Frank Kejlberg valgt. Mødet konstateres rettidigt
indkaldt. Håndsoprækning valgt som afstemningsform.
En kort præsentation af de fremmødte fulgte med repræsentation af
bl.a Harlev Framlev Grundejerforening, Menighedsrådet,
Soc.demokratiet, HI&K, Framlev og omegns borgerforening m.fl.
2. Forretningsudvalgets årsberetning fremlagt på fornemste vis af
formand Merethe Jelsbak Raundahl. Referatet kan ses på Fællesrådets
hjemmeside.
3. Udvalgsberetninger fra de forskellige formænd. Referater kan ses
på Fællesrådets hjemmeside.
4. Fremlæggelse af sidste års regnskab til godkendelse
Kort gennemgang ved kasserer Kaj Sommer, og regnskabet blev
godkendt.
5. Indkomne forslag – aftale om produktion af paraplyen
Der indstilles til at samarbejdet omkring Paraplyen fortsætter på
nuværende vilkår frem til 2024, hvor samarbejdet tages op til fornyet
drøftelse. Den nuværende aftale indebærer følgende:
• Omkostninger til uddeling og administration betales af
Menighedsrådet
• Udgifter til produktion af paraplyen (trykudgifter) afholdes efter
følgende fordeling: 60% til Menighedsrådet og 40% til Fællesrådet.

• Udgifter til grafisk opsætning og redigering deles ligeligt mellem
Menighedsrådet og Fællesrådet
• Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag – forslag til vedtægtsændring
Forretningsudvalget indstiller til Repræsentantskabet at følgende punkt
indsættes i vedtægterne som nyt punkt 6.9:
Punkt 6.9 Afstemninger i forretningsudvalget afgøres med simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.
6. Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse
Budgettet blev godkendt.
7. Fastsættelse af kontingent.
Kontingenterne fastsættes uændret som guld/sølv/bronze til
1500/1000/600 kr. årligt.
8. Valg af forretningsudvalg og suppleanter
De opstillede kandidater Merethe Jelsbak Raundahl, Jacob Langvad
og Sol Strømbo Hansen og Poul Holm Christensen blev genvalgt.
Thomas Jakobsen genopstillede ikke.
Der var ingen opstillede som suppleanter, og forretningsudvalget er fri til
efterfølgende selv at vælge suppleanter.

9. Valg af revisor og suppleant
Per Lind blev valgt som revisor og Arne Nielsen blev valgt som
revisorsuppleant.
Repræsentantskabsmødet sluttede officielt, og forsatte uofficielt med
punkt 10 eventuelt, hvor der kan diskuteres, men ej besluttes.
Indlæg fra Mads Munck, præst ved Harlev/Framlev kirker. Mads ønsker
at lave noget for nogen sammen med kirken og menighedsrådet i ryggen.
Mads ønsker at alle lægger hovederne i blød for gode initiativer.
Gensidige invitationer mellem Fællesrådet og kirken blev udvekslet ved
initiativer og gode ideer.
Jakob Damgaard, medlem af ”Fællesskaberne”, er meget lydhør overfor
lokale initiativer og vil gerne facilitere aktiviteterne. Ydermere som

medlem af Harlev Idræts- & Kulturcenter kunne han oplyse om at, der er
indsamlet over 2,5 mio. kr. til det nye idræts- og kulturcenter, og at der
bliver rundvisning 6 juni 2021 af det nye byggeri.
Lotte Bostrup, formand for Harlev/Framlev grundejerforening, er gået
ind i debatten om harmonisering af Grønhøjvej, da den dels belastes af
meget ekstern trafik og dels er reservevej for Gl. Stillingvej. Den bør
drfor fritages for harmonisering.
Efter mødet konstituerede forretningsudvalget sig således:
Formand: Merethe Jelsbak Raundahl
Næstformand: Jacob Langvad
Børn & Unge: Marie Hastrup, Pia Ølholm, Jacob Langvad (formand)
Natur & Miljø: Pia Ølholm, Merethe Jelsbak Raundahl, Sol Strømbo
Hansen (formand)
Kommunikation: Ejgil Rahbek og Marie Hastrup (formand)
Trafik, Veje og Byplanlægning: Sol Hansen, Ejgil Rahbek (in absentia,
og kun hvis han ønsker det), Carsten Dam Hyldal, Jacob Langvad, Poul
Holm Christensen (formand)

