HASLE FÆLLESRÅD
Århus, den 26. okt. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde, 10.114, mandag d. 4. Okt.
Tilstede:
Afbud:

Ole, Leif, Jørgen, Birger, Arne
Klaus, Jesper, Flemming

1. Revision af dagsorden
Ingen kommentarer.
2. Valg af referent
Arne valgt
3. Kommentarer til sidste referat
Ingen kommentarer
4. Meddelelser fra formanden
Natteravne: Drøftelse af henvendelsen fra natteravnene.
Vi besluttede, at det er beboerne omkring Klokkerparken, som selv skal yde en indsats. HF
kan facilitere initiativet, i samarbejde med Natteravnenes organisation.
Arne kommer med et oplæg til brev, der kan uddeles på vejene.
Katrine Kallesen havde sendt sendt oplæg. Leif, Ole, Arne kan evt. mødes med Katrine.
Gitte Bulow er formand for Bispehavens natteravne, kan evt. også bidrage med erfaringer.
Møde 5.okt på Bautavej mellem Århus kommune Teknik og Miljø og fællesrådene i Århus
kommune. Se separat referat, videresendt af Ole 16.okt.
Møde 7.okt Trafik og Veje ?
5. Udvalg
5.01 Økonomisk udvalg
Der er modtaget een indbetaling.
Der skal søges om tilskud for fællesråd for 2011 i december måned.
Flemming kommer med budget oplæg på bestyrelsesmødet 1.nov.
5.02 PR
Den nye Århusvest portal, som blev præsenteret på september bestyrelsesmødet: Som anført
i sidste referat, afventer vi projektbeskrivelsen, før vi tager stilling til vores involvering.
5.03 Udvalg for byplanlægning
Ungdomsklubben: Arne kontakter Michel Larsen mht. at få referat fra mødet i Bispehaven.
Vi drøftede, hvad der står i lokalplanen omkring at klubben, at den kun skal være for områdets
unge, samt at der er visse begrænsninger for bebyggelse på området.
Ole finder lokalplan frem.
5.04 Trafik
Trafiktælling er i gang i området afgrænset af Haslevangsvej-Viborgvej-Herredsvej-Hasle
Ringvej, og vi har informeret på hjemmesiden. Ingen tilbagemeldinger herfra.
Vi afventer at gruppen ”Haslevang trafik” vender tilbage med et forslag. HF skal forholde sig til
et sådant forslag.
Hasle Torv. Der er aftalt et møde med Laura Hay, den 12. Okt.
Kate Runge, Klaus, Ole deltager. Mødet holdes på torvet.
HF skal senest 22.okt indsende begrundelse for projekter, der ønskes gennemført i vores
område, og vi besluttede at fokusere udelukkende på Hasle Torvs færdiggørelse.
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5.05 Miljø
Flemming og Ole har haft møde med Natur & Miljø i Klokkerparken omkring bla. en bænk,
som nu er fjernet og vil blive genopsat ude i plænen.
Kælkebakke ved det vestlige overløbsbassin er blevet ryddet.
Dyrelegepladsen bruger det vestre bassin. Vi drøftede om det er ok, at man som institution
blot inddrager bassinet til hestegræsning. Natur & Miljø vender tilbage, mht. hvem vi skal tale
med i Vand & Spildevand. Begge afdelinger skal inddrages i en diskussion om, hvorledes
bassiner skal bruges fremadrettet.
Skøjtebanen ved Klokkervej er nu ryddet.
5.06 Kultur
Ingen aktiviteter

Arne
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