
 

Referat af repræsentantskabsmøde i Hasle Byting, 

mandag den 17. marts 2014 kl. 19,00 på Rådhuset. 

 

Referent: Bjarne Danielsen 

 

Kaj Erik Mortensen bød alle fremmødte velkommen til årets repræsentantskabsmøde og meddelte, 

at selve repræsentantskabsmødet ville vare ca. 1 time, hvorefter der som tidligere afholdes et åbent 

borgermøde om byfornyelsesprojektet. Bytinget er vært ved et traktement mellem de to møder. 

Velkommen til de indbudte gæster fra BRK, Gugga Zakariasdottir, Jane Andersen og Jakob Jensen 

samt til formanden for Teknik og Miljø Carsten Schelbye. 

 

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

Bestyrelsen foreslog Tom Vesth til dirigent og han blev valgt til opgaven Tom takkede for 

valget og gennemgik formalia omkring afviklingen af repræsentantskabsmødet. 

 Andre  Jensen og Ejner Andersen blev valgt til stemmetællere 

   

 

 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 

Kaj Erik Mortensen aflagde bytingets beretning. Hele den skriftlige beretning kan læses på 

hjemmesiden og her blev kun taget ”overskrifter” frem. Formanden kunne konstatere med 

glæde at vi nu var hele 29 medlemmer i bytinget. 24 foreninger er repræsenteret her i dag. 

Bytinget blev stiftet i 2004 hvorfor vi i år har 10 års jubilæum. KEM benyttede også 

lejligheden til at sende en tak til BRK for det gode frugtbare samarbejde og specielt blev 

personen Lene Carlberg Kristensen fremhævet for sine hurtige gode tilbagemeldinger ved 

henvendelser. Områder som das til shelterpladsen, bopælspligtens ophævelse, 

nedrivningspulje, legeplads ved Toftelunden, synlige skilte ved Klympen og Folkemødet 

blev omtalt. Der er god dialog med BRK og vi bliver hørt. Bytinget håber at vi står sammen 

om Hasle, det giver styrke når vi gør det sammen. 

Omkring Sct.Hans mangler en taler og bytinget modtager gerne forslag. 

Byforskønnelsesprisen 2014 er pt. ikke givet men emner til prisen er på vej. Vi må dog 

erkende at der er ” sorte pletter” i vores område hvor vedligeholdelsen/oprydning mv. er 

mangelfuld. Prisen til årets ildsjæl vender vi tilbage til senere på mødet. 

Rådhuset har fået en god start, renoveringen af facaden gøres nu færdig forventer KEM. 

Spændende foredragsrække i Rådhuset i april måned 2014 blev omtalt. 

På alle området prøver bytinget at leve op til sin formålsparagraf, som handler om at arbejde 

for at Hasle er et godt sted at bo og at vi arbejder for at fastholde servicefunktioner for 

borgerne. Bytinget ser gerne at Hasle Turist – og Erhvervsforening går forrest i dette 

arbejde. 

Vi får henvendelser fra kommende tilflyttere og tilbagemeldingerne er, at der er gode 

historier om Hasle. Pt. Vil vi have særligt fokus på visse fysiske områder såsom Det hvide 

hus, Kirkepladsen, Hasle Klinker, Olielageret og ”Nordea – bygningen”.  

Bytinget ser gerne at sommerhusejere i området aktivt gør noget for Hasle. Vi har en sund 

økonomi og en dygtig kasserer som sikre at vi kan arrangere alle de mange aktiviteter som 

er programsat. Det er nødvendigt med den sunde økonomi med alle disse arrangementer. 

 

Og inden KEM sluttede beretningen kom han tilbage til ilsjæleprisen. Stiftet i 2011 og første 

gang uddelt i 2012. I 2014 har bestyrelsen ønsket at hylde Hasle Datastâua, som gør et stort 



flot arbejde for rigtig mange borgere. Cai Kruse og Kennie Skovgaard modtog diplom, 

vingaver og en check på kr. 1000 til foreningen. Cai Kruse takkede for prisen som han var 

meget glad for og understregede at det var et holdarbejde med 12 personer som havde fået 

prisen og ikke bare de to modtagere. 

 

Til sidst takkede KEM alle medlemmer for godt samarbejde, takkede pressen for seriøs 

journalistik. Tak til frivillige omkring Aktivitetsparken, som sørger for at denne 

vedligeholdes mv. Sluttelig mindede KEM om at efter traktementet var der borgermøde, 

hvor bl.a. udvalgsformand Carsten Schelbye vil give et oplæg. 

 

Dirigenten åbnede herefter beretningen til fri drøftelse og spørgsmål.  

Medlemmer problematiserede LAG – midler og KEM problematiserede også sagen om 

Borgerservice og Containerpladsen.  

Dirigenten konstaterede at der er meget højt aktivitetsniveau og den lille spørgelyst måtte 

være udtryk for tilfredshed. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

 

 

3. Regnskaber fremlægges af kassereren til godkendelse. 

Kasserer Knud Erik Olsen gennemgik alle de udsendte regnskaber i følgende rækkefølge: 

Hasle Byting, Aktivitetsudvalg og Rådhuset. Der var ingen bemærkninger til nogen af 

regnskaberne og disse blev enstemmigt godkendt. 

     

 

 

4.  Kontingentfastsættelse og fremlæggelse af budget 2014. 

             Kasserer Knud Erik Olsen gennemgik budget 2014 til orientering. Ingen bemærkninger. 

             Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 150, ingen bemærkninger så det er hermed 

             fastsat. 

 

               

 

       5. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. 

             

             Der var ikke indkommet forslag. 

  

6 Valg: 

 

           I lige år skal der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er: 

           Richardt Vang-Olsen, Bjarne Danielsen og Leif Olsen. 

 

På valg som suppleant for 2 år: Jens Jørgen Rasmussen. 

 

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

 

 Revisorsuppleanter: Christian Steenberg og Flemming Hansen for 1 år. 

 

            Alle på valg er villige til genvalg. 

             

            Dirigenten konkluderede at der var genvalg på alle poster. Bestyrelsen konstituerer sig på et  

            konstituerende møde. 

 



          

        7. Eventuelt: 

Kasserer Knud Erik Olsen orienterede om det første år. Et meget positivt år med rigtig 

mange brugere. En ugeopgørelse viser at ca. 300 borgere bruger huset på hverdage og 

derudover kommer andre arrangementer.  

Der blev uddelt roser til Rådhuset fra salen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og KEM takkede dirigenten for god myndig ledelse 

af repræsentantskabsmødet. 

 

 

 

  

 

 

 


