HASLE FÆLLESRÅD
Referat af bestyrelsesmøde 10.110
Mandag d. 3.maj, kl.19.00 i "Den gamle Præstegård"
Deltagere: Ole, Klaus, Jesper, Flemming, Birger, Leif, Arne Fraværende:Jørgen
1 Revision af dagsordenen

Ingen

2 Valg af referent

Arne

3 Kommentarer til referat af
sidste bestyrelsesmøde

Skal vedhæftes som fil. Referent sender ud til
alle, senest 1 uge efter. Referatet godkendes på
næste møde, og lægges på hjemmesiden
derefter.

4 Meddelelser ved
formanden

Indkaldelse til børn/unge udvalg man. 10.maj
mht drøftelse af ungdomsklub
Ole

5 01 Økonomisk- udvalg
Flemming
02 PR-udvalget
Jesper

03 Udvalg for
byplanlægning

Ingen ændringer siden sidst.
Arne og Jørgen skal have betalt

Udvalgs/ansvarsmatrice er blevet rettet til på
hjemmesiden.
Ud-daterede ting på hjemmesiden bliver lagt ned
i udvalg til arkivering.
Annonce er i lokalavisen 4.maj. Skal i, igen 2
uger efter, 18.maj, hvor også aktivitetsdagen den
29.maj skal omtales.
Bent fra Hasle Bakker skulle komme med et
oplæg til artikel til Lokalavisen. Arne forsøger at
få journalist til at komme til Hasle Bakker den 11.
Maj.

Ingen aktion i fh. til de nye buslinier.
Klaus

04 Trafik- udvalget
Klaus

Ungdomsklub: Indkaldelse til børn/unge udvalg
man. 10.maj. Ole og Klaus deltager ?
Letbanens linieføring blev kort vendt endnu en
gang, men ingen aktion besluttet. Det ligger
meget langt ud i fremtiden, og det tjener ikke
noget formål at tage emnet op pt.
Helhedsplanen: HF kommer ikke med
kommentarer til denne.

Morten Skott, Østrevej 20,
Thomas Nielsen, Østrevej 6,
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John Nayberg, Solhøjvej 38,
Kirsten Østergaard Nielsen, Østrevej 21
Det er både mængde af trafik og kultur med høj
fart, som er problem. Østrevej og Haslevangsvej
er nu belastede gennemgangsveje.
Mulig løsning: Lukning ved Høgevej – og
fartdæmpning på Østrevej.
For at få lukket fx ved Høgevej, skal der dels
foretages trafiktælling, og være stort flertal i
området, før at kommunen vil være med til
gennemførelse.
Tælling fx ved høgevej og ved institutionen på
Østrevej.
Anbefalingen fra Fællesrådet er, at man
stemmer dørklokker og tæller op i området, og
derefter indkalder til borgermøde, evt i
samarbejde med HF, som bakker trafikgruppens
initiativ op.

Kommunen har en gruppe opsøgende
medarbejdere, hvoraf Britt var på Solbakkens
grundejerforening. HF vil gerne have Britt til at
komme og fortælle om sit arbejde, i forhold til
hvad HFs rolle evt. kan være fremadrettet.
Det blev yderligere aftalt, at vi lægger et af de
kommende bestyrelsesmøder i Trivselshuset og
at Pia holder et indlæg om sit arbejde.
Trafik på Klokkerbakken sættes på som et lavere
prioriteret punkt på listen over emner til
kommunen.
Trafik, parkering og cykelforhold på Ryhavevej,
primært langs de nye blokke (Mazdagrunden)
blev diskuteret. Klaus graver tidligere materiale
frem til næste møde.
Klaus og Ole skal mødes med Lone xx, Trafik og
Veje.

05 Miljø- udvalget
Flemming

Vigør: Vi bidrager udelukkende med PR-arbejde,
som nævnt ovenfor under PR-udvalget. Hasle
Bakker sponsorerer annoncer delvist.
Aftalen med Hasle Bakker løber i princippet hele
året, skal fornys ved et møde, lige inden
sommerferien.
Oles aktivitet omkring grønt område ved
Viborgvej udskudt, pga manglende tid.
Forårsløg: Skal besluttes inden 15.juni. Leif
foreslog skråningen ved Rymarken og Hasle
Centervej. Besluttes på næste møde.
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06 Kultur- udvalget
Flemming
6 Punkter på
bestyrelsesplan:

Intet.
Vedr. Oles oplevelse på Vigør arrangementet
ved Hasle Bakker:

7 Evt.:

Referat fra bestyrelsesmøde

3

