HASLE FÆLLESRÅD
Århus, d.8.marts. 2010

Referat, repræsentantskabsmøde
mandag d. 8. marts, kl. 19.00.
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Valg af dirigent og referent. Kjeld Nørgaard blev valgt som dirigent.
Arne Svendsen og Flemming Olsen blev valgt som referenter.
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Bestyrelsens beretning. Se PPT på hjemmesiden
PR-udvalget: Der har været et stort antal omtaler i årets løb, hos vores to
mediepartnere, Lokalavisen og Århus Vest portalen.
BYPLAN-udvalget:
Drøftelse omkring forslaget til fritidsklub på Rytoften.
Leif Scherbæk: Argumentet for beliggenhed, er fra Bispehavens side bl.a. at det vil
være lettere at fange de unge, end hvis klubben blev lagt ud i Ellekær området.
Erik Trond: Man skal fokusere på processen, i at få de unge ud af området, f.x.
efterskoler, i stedet for at investere 6 mill. i ”mursten”.
Mogens Lyhne: Klubber er et godt tilbud til de unge, bakkede op om placering ved
Ellekærskolen. Indvendingen om dårlige oplevelser på Ellekærskolen er et søgt
argument fra kommunen.
Erik Trond: Politisk kunne man godt sætte ind med efterskoler.
Jesper Bomholt: Bebyggelsesprocenten i området ligger over 90% allerede.
Ole Hejgaard: HF var indbudt til RULL, men har sagt nej til at kunne gå ind i dette. I
modsat fald kunne vi måske have fanget denne sag tidligere.
TRAFIK-udvalget:
Hasle torv:
Kirsten Petersen, Hasle Efterlønnere og Seniorklub: Mazda-hjørnet: Verserende sag
bliver ikke færdig i år. Formanden for ejerforeningen Herredsvej 1-3 arbejder ihærdigt
på at få sagen afsluttet. Ejerforeningen har IKKE accepteret at betale for fliser, sådan
som kommunen har indikeret overfor HF.
Inger Riiskær: Granitfliser i kørebanen på Hasle Torv kan være farlige for cyklister i
regnvejr.
Hasle Torvedage: Aktiviteten fortsættes ikke, da vi ikke har fået tilstrækkelig med lokalt
engagement til at drive dette. Der er ikke opbakning fra butikkernes side på Hasle
Torv. Det tilsvarende årlige Åbyhøj torve arrangement drives af
Handelsstandsforeningen.
Herredsvejs forlængning:
HFs holdning er en bekymring for at der kommer meget ekstra trafik ad Herredsvej til
Hasle Torv. Kommunen deler denne bekymring. Der etableres derfor trafiktælling
før/efter den nye vejforlægning – forventet i 2012.
HF efterlyser borgeres involvering i denne problematik, herunder at borgerne tager
stilling til, hvor vejblokeringen på Staghøjvej skal være placeret.
Bach Olsen: Bump nedsætter ikke trafikken, og andre byer begynder at indføre ”bløde
chikaner” i stedet.
MILJØ-udvalget:
Vigør-arrangementerne vender tilbage, denne gang med udgangspunkt på stien
mellem Ellekærskolen og fodboldbanerne. Der bliver også arrangeret løbeskole på de
samme aftener.
Parkudviklingsplanen er under gennemførelse, jf. dokumentet på hjemmesiden. Stor
tak til adhoc udvalget, som i 2009 arbejdede med dette.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde
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HASLE FÆLLESRÅD
Skøjtebanen har været en succes her i vinter.
FOKUS-områder 2010/2011:
 Torvet.
 Herredsvejs forlægning, at øge trafiksikkerheden i området.
 Parkerne, og bevarelse af de grønne kiler i området.
 Byplan.
 Letbanen, letbanens linjeføringer i Hasle området.
 Miljø, vi vil støtte arbejdet med at motivere borgerne til at benytte de grønne
områder.
Involvering i kommunens RULL projekt ser vi gerne, hvis der er medlemmer, som vil
engagere sig.
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Regnskab og budget.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet blev godkendt.
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Kontingentfastsættelse for 2011. Uændret 150 for privat medlemmer og 250 kr. for
øvrige.
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Indkomne forslag. Ingen.
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Valg til bestyrelsen, herunder:
- Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jesper Bomholt og Flemming Olsen genvalgt
- Leif Scherbæk som repræsenterer Bispehavens Afdelingsbestyrelse blev valgt
Efterlysning af interesserede til et adhoc udvalg omkring RULL projektet. Leif
Scherbæk og Ole Nørgaard kommer evt. med interesserede til et adhoc udvalg.
Valg af op til 3 suppleanter. Ingen valgt.
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Valg af 2 revisorer, genvalg af Søren Lillemose og Inger Riiskær.
Valg af 2 revisorsuppleanter, genvalg 1.suppleant Kjeld Nørgaard, ingen 2. suppleant.
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Eventuelt
Mogens Lyhne: Forslag om at fjerne 60-km skilte på Viborgvej omkring Hasle torv,
således at 50 km bliver gældende. Det bedes indsendt til HF.
Kirsten Petersen: Har HF tænkt sig at gøre noget ved det faktum, at Ryhavevej, op
mod Hasle Torv reelt kun er 2-sporet pga. mange parkerede biler.
Ole opfordrede til at man giver sin mail adresse til Flemming Olsen, HF.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
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