HASLE FÆLLESRÅD
Århus, den 11. marts 2011
Referat af bestyrelsesmøde, 11.118, mandag den 7. marts 2011
Til stede: Ole, Klaus, Jesper, Leif, Jørgen, Birger og Flemming. Afbud: Arne

1. Revision af dagsordenen;
Ingen kommentarer

2. Valg af referent:
Flemming

3. Kommentarer til sidste møde:
Ingen

4. Meddelelser fra formanden:
Ingen.

5. Udvalg
5.01 Økonomisk udvalg, Flemming:
Der er udsendt 62 girokort til medlemmerne, hvoraf 36 var betalt.
5.02 PR, Jesper og Arne:
Intet nyt.
5.03 Udvalg for byplanlægning, Jørgen:

Grønt område ved Viborgvej udenfor ringvejen: Intet nyt

Højhusprojekt ved Viborgvej/Bredskiftevej: Der har været afholdt et borgermøde, som Ole og
Klaus deltog i. Begge forlod dog mødet inden afslutningen, da der var tale om en særdeles
grov og useriøs optræden og dialog fra nogle fremmødte beboere overfor de kommunale
embedsfolk.

Klubben ved Rytoften: Arne har forsøgt at aftale et møde med områdechefen for børn og
unge. Der viser sig nu, at der er kommet en ny områdechef, som der endnu ikke har kunnet
laves aftaler med.

Letbanes linjeføring: Intet nyt.
5.04 Trafik, Klaus:

Trafiktælling i Haslevang området: Ifølge Klaus vil en beboer i området formentligt komme til
Repræsentantskabsmødet og eventuelt fremlægge nyt om trafikken i området

Vejledende hastighedsmålinger på Østrevej, Klokkervej og Ryhavevej: intet nyt

Hasle Torv: intet nyt
5.05 Miljø, Flemming:
5.06 Kultur, Ingen aktiviteter

6. Punkter på bestyrelsesplan.
Planlægning af Repræsentantskabsmødet, den 14. marts
 Indkomne forslag, vedtægtsændringer: Der er kun fremkommet forslag fra Ole, som foreslår
ændring til vedtægternes § 6, § 10 og § 13. Forslagene blev godkendt af bestyrelsen og
foreslås ændret til:
§6 Fællesrådet afholder et årligt repræsentantskabsmøde i marts måned, hvortil medlemmerne
indkaldes skriftligt med dagsorden o 4 3 ugers varsel, Jf. §7,§9 og §10.
Formand:
Kasserer:
Næstformand og trafikudv.:
PR-udvalg:

Ole Hejgaard Sørensen, Klokkerfaldet 114
Flemming Olsen, Klokkerfaldet 113
Klaus Bendixen, Herredsvej 10
Jesper Bomholdt, Klokkerfaldet 117
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§10 Dagsorden bilagt beretning, regnskab og budget sendes til medlemmerne. senest 3 dage
før repræsentantskabsmødet. Jf. §6.
§13 Fællesrådet ledes af en bestyrelse der tilstræbes at være på 7 - 11 medlemmer.
stk 1 Hvoraf 4 - 6 medlemmer halvdelen er på valg i lige årstal
stk 2 Hvoraf 3 - 3 medlemmer de der ikke var på valg i de lige årstal er på valg i ulige årstal
stk 3 Hvoraf det tilstræbes at højst 3 medlemmer kan være individuelle, Jf. §3 stk 2.
stk 4 3 suppleanter vælges hvert år i prioriteret rækkefølge, og vil ved bestyrelsesmedlemmers
utidige udtræden indtræde i dennes valgcyklus i prioriteret orden


Forslag til dirigent: Jan Winther



Nye bestyrelsesmedlemmer: Flemming kontakter Grundejerforeningen Kornmodsbakken om
evt. interesse,



Revisor: Søren Lillemose vil gerne genvælges, og ny kunne være Keld Nørgård eller Carsten
Clemmensen.



Ole gennemgik beretningen på Power Point show.

7. Evt. Ole foreslog at vi kunne kontakte Arkitektskolen for at høre, om nogle arkitekt- studerende kunne
være interesseret i at lave projekt om Hasle Torvs færdiggørelse. Bestyrelsesmedlemmerne var
positive for at gå videre med forslaget. Der udspandt sig en dialog omkring den økonomiske side
vedr. Hasle Torv

Formand:
Kasserer:
Næstformand og trafikudv.:
PR-udvalg:

Ole Hejgaard Sørensen, Klokkerfaldet 114
Flemming Olsen, Klokkerfaldet 113
Klaus Bendixen, Herredsvej 10
Jesper Bomholdt, Klokkerfaldet 117
Hjemmeside: www.hasle-faellesraad.dk

8210 Århus V
8210 Århus V
8210 Århus V
8210 Århus V

tlf.: 86155420
tlf.: 86152830
tlf.: 86152928
tlf.: 86159002

