
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

mandag d. 03. 02. 2014 kl. 15.00 

 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen, Richardt Vang-Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Jens Jørgen 

Rasmussen, Thomas Bay Jensen 

Afbud: Jens Jørgen Rasmussen 

  

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 04.11.2013 

Shelterplads 

 

Shelterpladsen lykkedes. Ifl. skovfogeden Olsen er 

toilettet indkøbt med 2013 – penge, men en del 

tilladelser skal indhentes inden etableringen. Skolen 

kører stadig ”toilet” ud på en vogn. 

2 BRK:  

Borgerservice 

Høring folkeoplysningsudvalget frist 17.1. 

Bymønster og boliger i høring frist 12.2.2014 

Møde med Vejafd. i Tejn 20.1. 

Nedrivningspuljen 

Rådhuset: 

Orientering 

Foredrag i april 

Dato for brugermøde 

 

Kommunalvalget: 

 

 

KEM orienterede og punkter drøftet. 

Borgerservice er stadig åbent. Forslag fra Allinge – 

Sandvig Byforening som vi nok kan tilslutte os, men 

flere andre muligheder foreligger også. TBJ kan 

sagtens forestille sig at det endelige forslag kommer til 

at ligge tæt op af forslaget fra Allinge-Sandvig 

Byforening. Sammenkædningen mellem 

folkebiblioteket og Borgerservice blev omtalt og 

vigtigheden heraf understreget. 

”Ny sag” er forslaget om færre 

åbningstimer/åbningsdage på containerpladsen i Hasle, 

en sag KEM allerede har reageret på. Forslaget skal 

behandles politisk d.d. KEM orienterede om at pladsen 

i Hasle også tidligere har været i fokus. 

Positivt er det at BRK nu bruger ¾ mill. kr. på 

ombygning mv. på Toftegården, som vi alle har kunnet 

læse om i medierne. 

Få høringssvar omkring folkeoplysningsudvalget. 

Kommuneplantillæg nr. 18 gav anledning til en del 

drøftelse ud fra det høringssvar Allinge-Sandvig 

Byforening har indsendt. Også tidligere møder med 

deltagelse af Steen Colberg Jensen som 

udvalgsformand blev inddraget i drøftelsen. Bytinget 

synes at kunne acceptere den administrative 

dispensationsmulighed, som nu skal fastlægges af 

politikerne, hvor der kun kan dispenseres i byer med 

bopælspligt, hvis det er en deltidsbolig for f.eks. en 

pendler ovrefra, som har fast bopæl et andet sted. 

Bytinget ønsker dog en præcisering af 

servicefunktioner. 

Møde med vejafdelingen omtalt og orientering om 



asfaltarbejder i Hasle. Også passagen til havnen og 

stort cykelstiprojekt på Bornholm blev omtalt. 

Organisationsændringen i BRK omkring lederniveauet 

blev berørt.  

Nedrivningspuljen bliver efter alt at dømme brugt til 

bl.a. at nedrive kommunal ejendom i Strandgade, som 

det har været ønsket længe af bytinget. Andre 

potentielle ”emner” i Hasle blev omtalt. 

 

KEM orienterede omkring problematikken på 

Rådhuset omkring den udvendige vedligeholdelse. 

Desværre har der været byggesjusk især på 

taglægning, grundet der skulle findes billige løsninger 

tidligere og nu ses der problemer flere steder. 

Tovholder i BRK Ejendomsservice Kurt Marker har 

været svær at komme i kontakt med herom, men er nu 

på banen.  

Når brugerne er kommet mere på banen, så er planen 

at bytinget ” trækker sig” i dagligdagen. Der er glade 

brugere af Rådhuset, der foregår meget, det er dejligt. 

Foredragene kan du læse om på hjemmesiden under 

aktiviteter. 

Der skal være brugermøde om Rådhuset inden 1. april.  

Datoen fastsættes til d. 24. marts kl. 19.00. 

Der orienteres om drift og status for Rådhusets første 

år på repræsentantskabsmødet.  

 

Kommunalvalget er overstået og der var en kort 

orientering fra TBJ omkring den forestående 

procesplan for BSU – udvalget vedr. skoleområdet. 

Store udfordringer venter forude på området. 

 

 

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme: 

Regnskaber for 2013 fremlægges 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

 

KEO gennemgik de 3 udsendte regnskaber for Hasle 

Byting, Hasle Bytings Aktivitetsudvalg og Rådhuset. 

Stor ros til kassereren givet. 

 

LO orienterede om den besværlige proces med at finde 

fondsmidler til netop en skulptur udenfor Rådhuset. 

Rockwool – fonden har netop som den seneste afslået 

denne form for kunst, men LO forsøger tålmodigt 

andre muligheder.  

 

 

 

 



4 Områdefornyelsen – status: 

BRK har fået forlænget fristen for afslutning 

Havnegruppen 

Bymidtegruppen 

Brandingsgruppen 

Børn & Unge/Aktivitetsparken 

Børn & Unge aktivering i øvrigt 

KEM orienterede. 

Fristen er forlænget for Områdefornyelsen, nu 1. 5. 

2014. 

Havnegruppen arbejder med ide´ ved Vægten. 

Bymidtegruppen kan snart se afslutningen på arbejdet 

på torveområdet ved Rådhuset og ved SuperBrugsen. 

Brandingsgruppen er kommet i gang igen. 

Omkring Aktivitetsparken er den lavet endnu en 1 års 

aftale om toilet. Frivillige varetager opsyn mv. om 

sommeren. 

Børn og Unge – gruppen er kommet i gang på 

Rådhuset, i alt 14 deltog i onsdags. Tovholder Kennie. 
 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 
Hasle Nyt nr.1-2014-udkommer 12.3 stof 14.2 

Jul i Hasle – evaluering 

Påsken – afslag om støtte fra Bornholms Br. 

Båltaler – Sct. Hans mandag den 23.6 

Andre arrangementer/aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

KEO/KEM orienterede. 

Ny udgave af Hasle Nyt på trapperne. Se datoer. 

Jul i Hasle gik godt og arrangementet med år 1658 gik 

fint med hele 114 deltagere til middagen. 

Fint samarbejde med skole/børnehus omkring påsken. 

Omkring Sct. Hans blev drøftet potentielle båltaler-/-e. 

Emner kan sendes til formanden. 

Møde med formanden for Hasle Turist– og 

Erhvervsforening Peter Hjorth Hansen omtalt. 

Kirkekoncert med New Orleans Delight omtalt, finder 

sted 2. juni i Hasle Kirke. 

Harmonikafestivalen 2014 er på skinner, der kommer 

pinsebal i forlængelse heraf, hvor der udbydes 300 

billetter til 185 kr.- for mad og musik. Kim Sørensen, 

Hasle Camping står for buffeten.  

Der undersøges muligheden for at lave ” egen suppl. 

madevent i Hasle” i forbindelse med Folkemødet i juni 

måned. Leje af telt fra Nyker undersøges. 

6 Repræsentantskabsmøde den 17.3 2014: 

Dagsorden gennemgås og godkendes 

Afvikling/form drøftes og fastlægges 

Skriftlig indkaldelse med 4 ugers varsel med: 

Nyhedsbrev, dagsorden, regnskab, budget 

Opgaver fordeles  

Ildsjælepris – indstillede emner drøftes 

Nye medlemmer +/- 

Udsendt bilag med dagsorden gennemgået og 

godkendt. Drøftet dirigentemner, formanden 

undersøger. 

Bygningskonsulent Jakob Jensen - og måske også 

arkitekt Gugga Zakariasdottir, begge BRK, kommer 

efter selve repræsentantskabsmødet og fortæller på et 

borgermøde om afslutningen på områdefornyelsen i 

Hasle.  

Ildsjælepris: der er indsendt et forslag til ildsjæleprisen 

2014, et forslag bestyrelsen ikke kunne imødekomme, 

derimod har bestyrelsen fundet en forening i vores 

medlemskreds som får prisen. 

Ifølge formanden er vi pt. 27 medlemsforeninger i 

bytinget. 

7 Orientering/Drøftelse: KEM orienterede kort. 



SOL ”Sundhed og Lokalsamfund” 

Brugerrådsmøde Hasle Havn 22.10.13 

O.K. reception 20.12.13 

Åbning af ny virksomhed i Stg. 46  07.01.14  

”Formandskabsmøder” 

Opbevaringsplads/-muligheder 

Egen hjemmeside 

 

 

 

Bytinget står på sidelinjen omkring projektet SoL, 

børnehus/skole/Toftegården samarbejder omkring 

noget haveprojekt. 

Brugerrådsarbejdet i Hasle Havn er inde i en positiv 

udvikling. 

Bytinget var repræsenteret ved Ole Kofods reception i 

anledning af hans 60 års fødselsdag. Bytinget har et 

fint samarbejde med ham. 

Ny virksomhed i Storegade 46. 

Udvidet formandskab i bytinget med formand, 

næstformand og kasserer afgør mange ting i 

dagligdagen – helt OK. 

Opbevaringsplads-/opbevaringsproblemer for bytinget 

omtalt. 

Hjemmesider og domænerettigheder omtalt. Kennie er 

en god hjælp. Ny hjemmeside på vej. 

8 Eventuelt: 

 

Intet at bemærke 

9 Næste mødedato:   Konstituerende møde efter repræsentantskabsmøde 

17.3.14 

 

Bjarne D.                                                         Mødet afsluttet ca. 17. 45 


