HASLE FÆLLESRÅD
Referat fra bestyrelsesmøde, 10.111, mandag d. 7. juni
Tilstede: Ole, Flemming, Leif, Arne og Klaus
Afbud: Jørgen, Birger og Jesper.
Mødet blev afholdt i Bispehavens Beboerhus, hvor Pia Mortensen, leder af beboerhuset fortalte om det
boligsociale arbejde i Bispehaven. Det var et spændende oplæg, hvor mange facetter omkring arbejdet i
Bispehaven blev afdækket.
Efter dette indlæg startede det ordinære møde.
1

Revision af dagsorden
Ingen kommentarer

2

Valg af referent
Klaus valgt

3

Kommentarer til sidste referat
Ingen kommentarer

4

Meddelelser fra formanden, Ole
Puljemidler fra ledelsessekretariatet skal indsendes i 2010.

5

Udvalg

5.01 Økonomisk udvalg, Flemming
Medlemsstatus næsten uændret et enkelt nyt medlem, Grundejerforeningen
"Ryhøjen" og 1 udmeldelser (husstand), endvidere rettelse mht. dobbelt
registrering og 7 restanter.
5.02 PR-udvalg, Jesper (Arne)
Vi har haft 2 annoncer i forbindelse med VIGØR. Hasle Bakker skal have tilsendt
regning på 2000 kr.
5.03 Udvalg for byplanlægning, Jørgen (Ole)
Høringen om kollektiv trafikplan inkl. Indsigelser anser Fællesrådet for afsluttet.
Letbanens linjeføring fase 2 holdes åben.
F&U klubben ved Rytoften blev diskuteret og Fællesrådets følelser overfor
kommunens håndtering af denne sag er bestemt ikke varme.
5.04 Trafikudvalget, Klaus
Forslag fra Sv. E. Jacobsen om trafiksanering i området blev drøftet. Kopi af
forslaget sendes til Østrevej trafikgruppen ved Morten Skott.
Forespørgsel fra Grundejerforeningen Haslegårdsvænget om reetablering af vejen
holdes åben – Klaus undersøger yderligere
Ryhavevej, problemet med parkerede biler – punktet holdes åbent.
5.5

Miljøudvalget, Flemming
VIGØR forventes flyttet tilbage til Klokkerparken i efteråret.
Bænkes placering i Klokkerparken har inviteret til chikaner – bænkene er flyttet.
Vi ansøger om forårsløg til skrænterne på Rymarken og Hasle Center vej.

5.06 Kultur udvalget
Ad Hoc, pt. ingen aktivitet.
6

Punkter på bestyrelsesplan
Anskaffelse af ny laserprinter 1400 + moms blev vedtaget.
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HASLE FÆLLESRÅD
7

Eventuelt
Referat i mere normal form – dette referat er et forsøg på dette.
Sommerafslutning 2 datoer er diskuteret fredag d.20. august, eller d.27. august,
tilbagemelding til formanden om interesse/plads i kalenderen
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