
Side 1 af 2 
 

REFERAT AARHUS BYRÅD 29-04-2020 

Link til referat fra byrådsmøde: https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-

referater/vis-dagsorden/?year=2020&agendaId=464693#2 

Link til lydfil fra byrådsmøde: 

https://www.aarhus.dk/Player/Embed/?url=https%3a%2f%2faakesdhaudio.azureedge.net%2faudio

%2f2020%2f02_2020.04.29.mp3 

 

ETABLERING AF HARLEV IDRÆTS- OG KULTURCENTER 

Beslutning 
Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, 
Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for 
Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde 
den 29. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling 
af 20. april 2020. 
Med indstillingen gives kommunegaranti og tilskud til et lokalt 
forankret Idræts- og Kulturcenter i Harlev ved Næshøjskolen. 
 
Resumé 
Harlev er et lokalområde i vækst, hvor der er behov for flere idræts - 
og kulturfaciliteter. 
  
Derfor ønsker Den Selvejende Institution (S/I) Harlev Idræts- og 
Kulturcenter at etablere Harlev Idræts- og Kulturcenter. Med Harlev 
Idræts- og Kulturcenter etableres et fælles samlingssted for alle 
borgere i Harlev. Harlev Idræts- & Kulturcenter bygger på en idé om at 
skabe et samlingspunkt i Harlev i form af et nyt idræts- og 
kulturcenter, som skal integreres i det eksisterende miljø omkring 
Næshøjskolen, hvor der skal være plads til idræt i skoletiden og en 
bred vifte af tilbud inden for idræt og kultur i foreningstiden. 
  
Projektet har stor opbakning i Harlev og gennemføres med støtte fra 
Aarhus Kommune, MKB, MSO og MBU. 
  
For at projektet kan realiseres er der behov for en kommunegaranti på 
op til 10 mio. kr., en 30-årig grundlejeaftale og et tilskud på ca. 7,17 
mio. kr. fra Aarhus Kommune. 
  
Der tages forbehold for myndighedsgodkendelse af anlægsprojektet.  
  
Indstilling 
Det indstilles: 
At 1)     Kultur og Borgerservice i 2020 stiller en kommunegaranti til 
S/I Harlev Idræts- & Kulturcenter til et lån på op til 10 mio. kr. 
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At 2)     Børn og Unge i forbindelse med projektet indgår en 
vederlagsfri 30-årig grundlejeaftale med S/I Harlev Idræts- og 
Kulturcenter. 
  
At 3)     Børn og Unge overfører 1 mio. kr. til Kultur og Borgerservice i 
form af Børn og Unges tilskud på 1 mio. kr. fra KB til idrætsfaciliteter.  
  
At 4)     Sundhed og Omsorg overfører 1 mio. kr. fra opsparingen til 
Kultur og Borgerservice i form af Sundhed og Omsorgs tilskud til 
projektet. 
  
At 5)     der gives anlægsbevilling til Kultur og Borgerservice på 3 mio. 
kr. og rådighedsbeløbet frigives i 2020. Byrådet har tidligere bevilget 
4,17 mio. kr. til Harlev Idræts- og Kulturcenter. Således kan op til 7,17 
mio. kr. udbetales som tilskud til S/I Harlev Idræts- og Kulturcenter til 
etablering af Harlev Idræts- og Kulturcenter. 
  
Sagens forløb 
16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning  

Fremsendes til Magistraten.  

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.  
 
20-04-2020 Magistraten 
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i 
mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder 
Magistratsafdelingen for Børn og Unges, Magistratsafdelingen for 
Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Kultur og 
Borgerservices indstilling af 2. april 2020. 
29-04-2020 Aarhus Byråd 
Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, 
Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for 
Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde 
den 29. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling 
af 20. april 2020. 
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