HASLE FÆLLESRÅD
Århus, d. 3. aug. 2010

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde, 10.112
mandag d. 9. august, kl. 19.00 i ”Den gamle Præstegård”
1

2

Revision af dagsorden
Ingen kommentarer
Valg af referent
Jørgen blev valgt

3

Kommentarer til referat af sidste bestyrelsesmøde
Ingen

4

Meddelelser ved formanden, Ole
Modtaget post
 Ilva-artikel om private fællesveje – se Bolius.dk/- -  Info om spildevandsplan
 Mødereferat fra FR’s ledelsessekretariat
Mødet med Pia Mortensen, fra ”Trivselshuset” i Bispehaven
 Mødet hos Pia var meget positivt – gav et nuanceret billede af det
sociale arbejde i Bispehaven. (Ved næste møde: Husk at komme
på tom mave)
Udvalg

5
5.01

Økonomisk udvalg, Flemming
 En del ændringer i medlemskredsen. Nu: 40 gruppemedlemmer og
26 private
 Intet nyt m.h.t kontingentbetaling
 Kommunens tilskud 2. rate er indsat på vores konto

5.02

PR-udvalg




Jesper: Hjemmesiden mangler referater fra det sidste par møder.
Arne vil komme med et forslag til nyhedsbrev til medlemmerne
næste gang
Er det forkert at vi ikke sender nyhedsdata ud som post?
Hvad var konklusionen her???

5.03

Udvalg for byplanlægning
 Jørgen:Vi afventer nærmere om letbanens linjeføring, fase 2,
(sagen henlagt, men ikke afsluttet)
 F&U klub ved Rytoften, invitation til Kick-off møde. Vi kommer og
deltager i mødet – trods alt, idet vi herved bevarer en vis
indflydelse. Arne og Flemming deltager.

5.04

Trafik-udvalget
Borgergruppe ang trafik i området nord for Viborgvej, action?
Sv.E.Jacobsen angående trafik i Haslevang
 Klaus kontakter gruppen repr. ved Scott for at høre nærmere om
deres planer
Torvet: Intet er bevilget
Kørsel med for høj fart på villavejene i fællesrådets område.
Jørgen prøver i første omgang at kontakte politiet mhp. fartmålinger
Grundejerforeningen Haslegårdsvænget har kontaktet os ang. deres
private fællesvej. Kørselsmængden steget pga, nyt byggeri.
Klaus kontakter repræsentant (Civil sag??)

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Hasle Fællesråd
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HASLE FÆLLESRÅD
Ryhavevej, problemer med parkerede biler. Cykelsti og dermed kun én
kørebane ønskes
Ole:Private fællesveje, generelt. Se første punkt under meddelelser
5.05

5.06

Miljø-udvalget
Flemming

Kultur-udvalget

6

Punkter på bestyrelsesplan

7

Evt.:

Vi fortsætter det gode samarbejde med Hasle Bakker
VIGØR arrangement fortsætter i Skjoldhøjkilen
Bænk og ballade i Klokkerparken - politianmeldelse
Afbrændte knallerter i Klokkerparken - politianmeldelse
Gentagne indbrud på øverste vej på Klokkerfaldet ud mod
parken - politianmeldelse
Grønt område ved Viborgvej udenfor Ringvejen. Jørgen
arbejder fortsat med dette punkt
Tildeling af forårsblomstrende løg.Negativt i år
Udvalget sammensættes efter behov

Sommerafslutning
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