HASLE FÆLLESRÅD
Århus, den 29. marts. 2011

REFERAT af bestyrelsesmøde.
Tid og sted: mandag d. 4. april 2011, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”
Dagsorden
Tilstede: Ole, Klaus, Birger, Flemming, Bent, Arne
Aktioner – se personer med understregning i referatet.
1. Revision af dagsorden
 Ingen kommentarer
2. Valg af referent
 Arne
3. Konstituering af den nye bestyrelse
 Formand: Ole
 Næstformand: Klaus
 Kasserer: Flemming
 Tabel med oversigt over udvalgsmedlemmer: Ole opdaterer og sender til Jesper.
 Aktivitetsplan for 2011-12 er sendt ud af Ole.
4. Fællesrådets vedtægter, gennemgang af de revisioner som blev diskuteret på repræsentantskabsmødet
 Ændringer til vedtægter godkendt på repræsentantskabsmødet, med tilføjelsen om at der mindst
skal være 5 medlemmer i bestyrelsen.
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 Skal vi have nedskrevet praktiske og etiske regler for referatskrivning?
o Flemming læser korrektur på Oles forslag til regler for referatskrivning.
 Kommentarer fra borgere efter repræsentantskabsmødet, uafsluttede tiltag?
o Ingen.
6. Meddelelser fra formanden
 Ingen
7. Udvalg
7.01 Økonomisk udvalg,
 Medlemsbetaling for det nye fællesråds år, status quo, nogle få nye.
 CVR registrering ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Flemming har gjort dette.
7.02 PR,
 Hjemmesiden, Ole sender vedtægter til Jesper til at lægge på hjemmesiden.
7.03 Udvalg for byplanlægning,
 Gellerup ”Helhedsplan” snitter i naturområdet Hasle Bakker. Det blev besluttet, at Ole kontakter
fællesrådet for Tilst for evt. at sende protest sammen med dem.
 Grønt område ved Viborgvej, på sydsiden, udenfor ringvejen, hørende til Kommunens
ejendomsforvaltning, Jørgen har dialog i gang.
 Højhusprojekt ved Viborgvej-Bredskiftevej. Vi gør ikke yderligere på dette punkt.
 Klubben ved Rytoften, Flemming starter en dialog med ny områdeleder, baseret på Hasle skole.
 Letbanens linjeføring, Ole skriver til sekretariatet for letbanen.
 Forundersøgelse for lokalplanlægning for benzintank ved LIDL på Viborgvej. Klaus læser materiale
igennem igen.
7.04 Trafik,
 Trafiktællinger (hastigheds- og intensitetsmålinger) i Haslevang området. Klaus har bedt kommunen
om tællinger på: Østrevej (Højkolvej/Haslevangsvej), Højkolvej (mellem Østrevej og Viborgvej), samt
overkørslen Staghøjvej/Fuglebakkevej.


Vejledende hastighedsmålinger på Østrevej, Klokkervej og Ryhavevej (mellem Rymarken og Hasle
torv) er ligeledes foreslået kommunen. Klokkervej målinger findes allerede.
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Trafikgruppen i Herredsvang, Klaus har ikke hørt fra gruppen.
Hasle Torv. Ole havde kontakt med Laura Hay mht. at kontakte Arkitektskolen. Ole har siden
kontaktet Arkitektskolen, som var positiv.

7.05 Miljø,
 Overløbsbassinet på 2 stikvej, Klokkerfaldet: Flemming kontakter Natur&Miljø, for at høre om
planerne for endelig gen-opretning.
 Stiregistrering,
7.06 Kultur,
 Brev fra Kaj Madsen angående Danmarks Radios uddeling af 3*1,5 Mkr til kunstværker på offentlige
steder. Alle medlemmer anbefales at foreslå Hasle Torv: www.dr.dk/voreskunst. Arne skriver mail til
medlemslisten.
8. Punkter på bestyrelsesplan
 Ingen
9. Eventuelt
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