HASLE FÆLLESRÅD
Referat af bestyrelsesmøde 10.107
Mandag d. 8.februar, kl.19.00 i "Den gamle Præstegård"
Deltagere: Ole, Klaus, Jesper, Jørgen og Flemming, Arne. Afbud fra: Birger
1 Revision af dagsordenen

Ingen

2 Valg af referent

Arne

3 Kommentarer til referat af
sidste bestyrelsesmøde

Ingen

4 Meddelelser ved
formanden
Ole

Klaus og Ole deltager i Fællesrådsseminar
3.marts.
Hasle Bakker vil mødes med os 10. Marts kl 15
vedr. fælles aktiviteter i 2010. Ole, Flemming og
Klaus deltager.

5 01 Økonomisk- udvalg
Flemming

Ansøgning om 15kkr i kommunetilskud for 2010
er indsendt.

02 PR-udvalget

Jesper

Hjemmesiden:
Jesper planlægger at omlægge hjemmesiden til
Joomla/PHP, som giver nogle flere muligheder
mht både layout og adgangsstyring.
Ole havde lavet XLS-ark med oversigt over
diverse omtale i medier.

03 Udvalg for
byplanlægning
Klaus

04 Trafik- udvalget

Klaus

Letbanen: Klaus tager kontakt til person hos
Midttrafik, som vi har fået adgang til. Der bør
stilles spørgsmål mht om det er meningen af
letbanen skal føres som to spor inde i midten af
vejen, og deraf besvær mht at komme ud til
stoppesteder midt i vejen.
A-bus linieføring omkring Silkeborgvej/Ringvejen
krydset virker ulogisk og bør kommenteres.
Anlægsprogram 2010 Trafik og Veje:
Vi har fremsendt prioriteret liste, og gør pt. ikke
yderligere mht. trafik i området nordøst for Hasle
Torv. Trafik og Veje er åbne for at fællesrådet
kan få indflydelse på hvor der skal foretages
trafiktællinger.
Mazda-hjørnet bliver lavet med fliser i året 2010
svarende til det nye layout, dog med en billigere
kvalitet fliser, som ikke er beregnet til bilkørsel.
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05 Miljø- udvalget

Intet
Ole

06 Kultur- udvalget
6 Punkter på
bestyrelsesplan:

Intet
Planlægning af repræsentantskabsmøde. Ole
havde skrevet første oplæg til årsberetning, men
arbejder lidt videre inden det udsendes til vi
andre til review. Ole opdaterer og udsender todo liste for mødet.
Vi mødes kl. 17 den 8.marts.

7 Evt.:
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