
 

Referat af repræsentantskabsmøde i Hasle Byting, 

mandag den 16. marts 2015 kl. 19,00 på Rådhuset. 

 

Referent: Bjarne Danielsen 

 

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

 

Kaj Erik Mortensen(KEM) bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde og kunne med 

glæde konstatere at ca. 50 personer var mødt frem. Tidligere kunne opleves under 10 

fremmødte personer. Medlemsforening nr. 32 er på vej, nemlig forældreforeningen på afd. 

Svartingedal. KEM henviste til udsendt program, hvor repræsentantskabsmødet forventes at 

tage 1 timer hvorefter der bliver oplæg fra BRK ved Gugga Zakariasdottir og Jakob Jensen 

omkring det afsluttede byfornyelsesprojekt. Senere kommer den nye chefredaktør på 

Bornholms Tidende Søren Christensen og fortæller om sit virke i dagligdagen samt hans syn 

på Hasle/Bornholm. Sluttelig kommer formanden for Børne – og Skoleudvalget Margrethe 

Kjellberg og fortæller om den vedtagne nye skolestruktur og den betydning og muligheder 

for vores skole i Hasle. Ved alle oplæg bliver mulighed for spørgsmål og debat. 

Efter sin velkomst foreslog KEM Tom Vesth som dirigent og denne blev valgt uden 

modkandidat. Han takkede for valget og konkluderede ud fra vedtægterne at formalia var i 

orden. Derudover blev Sven Olaf Kjær og Erik Steen Andersen valgt til stemmetællere. 

 

Tom Vesth overgav herefter ordet igen til KEM som aflagde beretningen. 

   

 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 

 

KEM meddeler at han skal gøre det kort og at hele beretningen på 4 sider efterfølgende vil 

kunne læses på hjemmesiden. Beretningen er lidt mindre omfangsrig end tidligere og vi 

håber at den vil give anledning til god debat. Beretningen falder i overskrifter og disse 

følges, dog vil der under beretningen være en overrækkelse af Ildsjælepris, aftenens store 

pris. 

Der henvises til bestyrelsens skriftlige beretning for Hasle Bytings virke i 2014 og tanker for 

fremtiden. 

Følgende er supplerende bemærkninger: BOFA laver genanvendelsesprojekt i Hasle, Grøn 

City indvies på Grønbechs Gård. Håber I tager godt imod initiativet. Pr. d.d. 32 medlemmer, 

stor ros til BRK (Lene Carlberg Kristensen) for godt samarbejde og altid hurtig respons på 

henvendelser. Bopælspligten i Hasle blev som ønsket og visse dispensationsmuligheder 

forefindes. Containerpladsen åbner nu igen om onsdage kl. 10 – 17. Tillykke til politikerne 

for den enorme succes med Folkemødet. Påsken i Hasle bliver i år stor med nye sponsorer. 

Bladet Hasle Nyt værdsættes af mange læsere, men der kan stadig godt skrives noget mere 

med hele 32 medlemmer. Byforskønnelsesprisen blev i år uddelt ved en højtidelighed på 

Rådhuset hvor Hasle fik bornholmeruret tilbage til Rådhuset fra Danske Bank. Aftenens 

store pris er ildsjæleprisen og denne gives til ejerne af Hasle Camping som har skabt stort 

engagement omkring campingpladsen og ved Harmonikafestivalen og et par som altid er 

parat til at hjælpe og profilere Hasle. Stor applaus til Ulla og Kim Sørensen. 

Inden af slutningen af beretningen kom KEM ind på de arbejdsopgaver som forestår og som 

er oplistet i beretningen. Bia-Lid – bygningen fik en del omtale, da borger bl.a. havde 

foreslået noget skriftligt til brug heraf. Også Hvide Hus fik bekymrende ord med på vejen, 



fordi det er et dejligt sted som ikke er blevet ordnet grundet manglende ressourcer i BRK.  

 

             Efter beretningen overgav KEM beretningen til dirigentens videre ledelse, men der var  

             ingen som ønskede punkter debatteret og beretningen kunne enstemmigt vedtages. 

             Dirigenten konkluderede at det var korrekt ”At det er svært at være sur i Hasle”. 

 

3. Regnskaber fremlægges af kassereren til godkendelse. 

 

Knud Erik Olsen(KEO) gennemgik grundig regnskaberne for Hasle Byting, 

Aktivitetsudvalget og for Rådhuset. Der var ingen bemærkninger og alle regnskaber blev 

enstemmigt godkendt. Tak til kassereren for de flotte regnskaber. 

     

 

4. Kontingentfastsættelse og fremlæggelse af budget 2015. 

 

Kontingent blev foreslået uændret til kr. 150, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 

 

Budget 2015 blev forelagt og taget til efterretning.  

                    

  

5. Indkomne forslag. 

 

Dirigenten kunne konkludere at der ikke var indkommet forslag. 

  

 

       6. Valg: 

 

           I ulige år skal der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er: 

           Kaj Erik Mortensen og Knud Erik Olsen 

             

           Genvalg og stor applaus til KEM og KEO 

 

Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år: Kennie Skovgaard foreslået af KEM og valgt 

 

 Revisorer: Frede Engel-Hansen og Hans Ole Jensen for 1 år. 

 

            Frede Engel – Hansen trækker sig efter mange års fint arbejde. Flemming Hansen foreslået  

            og valgt. Genvalg til Hans Ole Jensen 

 

 Revisorsuppleanter: Christian Steenberg og Flemming Hansen for 1 år. 

 

            Christian Steenberg genvalgt, Per Holm foreslået og valgt. 

 

 

6. Eventuelt. 

KEM takkede dirigenten for godt arbejde og sørge for god ro og orden. 

KEM takkede alle medlemmer for opbakningen og fremmødet og for et godt 

repræsentantskabsmøde.  

 

  

Efter mødet: Hasle hvad nu?   KEM opfordrede alle om at tage lidt mad og drikke inden 

oplægsholderne gik i gang. 


