HASLE FÆLLESRÅD
Århus, den 31/3 2011
Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 14. marts i Cafeen på Hasle Lokalcenter.
1. Jens Winther blev forslået og valgt som dirigent. Jesper Bomholt og Flemming Olsen blev valgt som
referenter. Jens Winther konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovlig varslet.
2. Bestyrelsens beretning var på forhånd udsendt til alle medlemmer, og blev gennemgået af
henholdsvis formanden og udvalgsformænd.
Under afsnittet Trafik og Veje og vedrørende Herredsvejs forlægning, gav husstandsmedlem Morten
Skott, Østrevej 20, på opfordring af bestyrelsen en kort redegørelse om beboeraktiviteterne på grund
af de trafikale problemer i området. Der bor ca. 800 mennesker i området og der opleves alt for
meget uvedkommende gennemkørende trafik på især Haslevangsvej og Østrevej. Det er ikke
usædvanligt, at opleve bilister som kører urimeligt stærkt især på Østrevej. Der har været foretaget
en underskriftsindsamling i området med henblik på at formindske trafikken, og bortset for nogle
ældre beboere har kun en enkelt været imod. Der er en massiv opbakning blandt beboerne om at få
etableret 1) bump ellen anden form for chikaner eller 2) at sætte en prop for enden af Haslevangsvej,
hvilken løsning vil være langt den billigste.
Efter beretningen var der spørgsmål/dialog fra salen vedrørende:
Kommende A-busplaner, hvor der var uenighed om vigtigheden af linje 10.
Under afsnittet om Letbanens fase 2, var der spørgsmål fra salen om der overhovedet plads til en
linjeføring gennem Ryhavevej, hvilket Fællesrådet er enig i at der ikke er, og ønsker letbanen ført
gennem Rymarken til Hasle Ringvej og videre til Edwin Rahrs Vej. Da der pt kun arbejdes på
Letbanens fase 1, har Trafik og Veje ikke villet i dialog omkring fase 2.
Det blev nævnt af Birger Olsen, at der var ”aktiviteter” i gang omkring Torvet i Herredsvang, som ikke
hører under Hasle Fællesråd, og at der kunne forventes henvendelser om optagelse i HF, hvortil
formanden oplyste, at HF godt kan behandle sager uden for vores område.
Inger Jensen fra grundejerforeningen Haslevangsvej Syd fremførte at de ikke ønskede
Haslevangsvej lukket i toppen.
Beretningen blev godkendt og dirigenten roste formanden/bestyrelsen for en særdeles detaljeret og
grundig beretning.
3. Det udsendte regnskab for 2010 og budget for 2011 blev godkendt efter et par spørgsmål om
overskuddet og den forøgede formue.
4. Kontingentfastsættelse blev godkendt som uændret med 150 kr. for husstand og 250 kr. for grupper.
5. Vedtægtsændring forslag 1 godkendt, forslag 2 godkendt efter at ”dog min. 5” tilføjes.
6. Bent Nielsen fra Socialdemokratiet Åbyhøj/Hasle blev valgt ind i bestyrelsen, øvrige medlemmer
fortsætter.
7. Inger Riskær stillede ikke op til genvalg da Inger flytter fra området. Tak for indsatsen i de forløbne år.
Keld Nørgaard overtager Inger Riskærs plads som ny revisor sammen med Søren Lillemose.
8. Bach-Olsen oplyste fra salen, at han havde opserveret uvedkommende bilen inde i Klokkerparken
ved legepladsen. Formanden opfordrede alle til straks at rette henvendelse til politiet så snart man
observerede uacceptable ting i vores område, så politiet så vidt muligt kan gribe ind straks.
Jesper Bomholt gennemgik funktionerne på Hasle Fællesråds hjemmeside
http://www.haslefaellesraad.dk
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