
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

Fredag d. 16. 01.2015 kl. 15.00 – 17. 30 

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

Jens Jørgen Rasmussen, Thomas Bay Jensen 

Afbud:  (Thomas Bay Jensen kom kl. 16. 10 og takkede af) 

  

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

06.11.2014 

Indeholdt i dagsordenens punkter 

 

KEM ønskede Godt Nytår 

2 BRK:  

Skolestruktur – høringsfrist 22.1 

Vores mening i nov. 2013 

Vores udtalelse i sept. & nov. 2014 

 

Drifts-&Udviklingspuljens fordeling og 

handling herefter 

 

Solhjem 

Hvide hus 

Bia-Lid 

Kirkepladsen/Skolen – møde 14.1 

Træfældning Toftelunden – møde 14.1 

 

Rådhuset: 

Orientering 

Sangbøger 

Foredrag i april 

Dato for brugermøde 

 

 

Bestyrelsen drøftede åbent den nye situation omkring 

skolestrukturen efter at høring i Rønne i går havde skabt 

usikkerhed omkring model E+. Thomas Bay Jensen havde 

meldt ud at Venstre IKKE kunne gå ind for model E i den 

nuværende form. Bestyrelsen fastholdt sine tidligere 

fokuselementer med vigtigheden af at have en skole i Hasle, 

gerne en hel skole, 3 tidligere skoledistrikter fastholdes til 

Hasle, overbygningen skal være i Rønne og ikke i Allinge, 

selvstændige skoler et gode. KEM fremsender høringssvar 

senest d. 22. 1. 

 

KEM/KEO redegjorde for den nye aftalte tildeling af Drifts 

–og Udviklingspuljen. Sammenlagt 53.000 kr fås og er godt 

30.000 kr ekstra, men samtidig skal bytinget selv stå for 

blomster. Fremover ingen julepenge. Vej og Park har 

tilsendt tilbud på blomsterne, i alt ca. 40.000, et tilbud 

bestyrelsen besluttede at takke nej. Der indhentes tilbud hos 

lokale entreprenører. 

 

Den langtrukne sag om nedrivningen af Solhjem ser efter 

planen sin afslutning i foråret. Det glæder vi os alle til. 

Hvide Hus forfalder og meldingen fra leder af BRK 

Ejendomsservice Ann Juul Nielsen er, at der ikke er penge 

til renovering pt. fordi der er andre prioriteringer. Lederen 

Ann Juul Nielsen taler om mill. Vedr. Hvide Hus, Kurt 

Marker talte i sin tid om et projekt til under ½ mill. KEM 

henvender sig igen, fordi bytinget er meget bekymret for 

tilstanden på bygningen, en bygning som trods dårlig 

forfatning bruges af mange forskellige brugere, 

Bia-Lid skulle nu igen være på salgslisten i BRK efter den 

var ” blevet glemt”. Bytinget håber på kreativ aktivitet i 

huset fremover. 

Projektet omkring Kirkepladsen og skolen har vist sig at 

være mere besværlig end antaget, hvorfor skolen i stedet 



maler på plader og ikke på selve muren. 

Træer fældes i  Toftelunden, et besparelsesprojekt fra BRK. 

 

KEM og KEO orienterede om status på Rådhuset. En 

positiv udvikling redegøres der for samt nødvendigheden af 

indkøb på det tekniske område. 

Foredragsrække med 4 arrangementer omtales, jfr. Hasle 

Nyt. Også udstillinger omtales.. 

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme: 

Regnskaber for 2014 fremlægges 

Momsfritagelse 

Ansøgning fra Kilden om tilskud til 

udflugter 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

 

 

 

KEM orienterer om sagen vedr. ansøgningen til 

momsfritagelse. Brev modtaget fra Told og Skat som 

imødekommer ønsket om momsfritagelse grundet bytinget 

er en almen velgørende forening. Denne meddelelse blev 

modtaget med glæde og lettelse. 

KEO uddelte 3 bilag med regnskab 2014 for Hasle Byting, 

Hasle Bytings Aktivitetsudvalg og Rådhuset. KEO 

gennemgik alle 3 regnskaber. Som tidligere blev udtrykt 

stor ros for kassererens flotte og dygtige arbejde.  

KEM redegør for 2 indkomne tilskudsansøgninger, dels 

tilskud til accordeon -talentet Liam Siebeneicher og dels til 

værestedet Kilden. Bestyrelsen drøftede det principielle i 

hvem der kan få tilskud. Begge ansøgninger blev 

imødekommet med et tilskud på kr. 1000. Liam får pengene 

for at spille ved bytingsarrangementer og Kilden får grundet 

deres sociale arbejde. 

LO orienterer om skulptur ”Hullet” ved indgangen til 

Rådshuset og omtaler skulptur på Rønne Torv som måske 

kan komme i spil, hvis Rønne Handelsstandsforening 

opløses ifl. LO. Møde med Østkraft om sponsorering d. 22. 

1. 

4 Områdefornyelsen – status: 

Havnen 

Bymidten 

Branding 

Aktivitetsparken 

 

 

 

Status afgivet af KEM 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 
Hasle Nyt nr.1-2015-udkommer 11.3 stof 

13.2 

Jul i Hasle – evaluering 

Herold koncert 1.3 – møde 26.1 

Fastelavn 16.2 

Påsken 30.3 – 6.4 

Båltaler – Sct. Hans mandag den 22.6 

Andre arrangementer/aktiviteter 

Samarbejde/Tilskud HTEF 

 

 KEM gennemgik nedenstående med følgende kommentarer 

- Fastelavn som i 2014 

- I påsken kommer cykelløb Almeborg, 12. 9. 

kommer nordisk postløb omkring Hasle 

- Pt. ingen båltaler, hvis I kender relevant person så 

meld ind til KEM 

- Pinseparty arrangeres d. 23. 5. 

6 Repræsentantskabsmøde den 16.3.15:  

Dagsorden gennemgås og godkendes 

Forslag til beretning foreligger, en slags oplistning ifl. 

KEM.  Børne – og Skoleudvalgsformand Margrethe 



Afvikling/form drøftes og fastlægges 

Skriftlig indkaldelse med 4 ugers varsel 

med: Nyhedsbrev, dagsorden, regnskab, 

budget 

Opgaver fordeles  

 

Ildsjælepris – indstillede emner drøftes og 

prismodtager besluttes – frist 21.1  

Diplom-Blomster-Gave 

Kjellberg foreslået som den som står for temaet i år, nemlig 

skolestruktur. 

 

Pt. indkommet 3 forslag til Ildsjæleprisen. Bestyrelsen har 

et varmt bud blandt de indstillede. 

 

7 Orientering/Drøftelse/kalender: 

SOL ”Sundhed og Lokalsamfund” møde 

14.1 

Ib Helge 

Brugerrådsmøder Hasle Havn 23.10 – ref. 

mangler. 18.11.13 – referat udsendt 

Brugerrådsmøde Bornholms Forsyning 

18.11 

Lars K (Brd. Anker) 60 år (KEO) 

BRK/BBS dialogmøde 22.1 kl. 16-20 

BBS generalforsamling 23.4 i Klemensker 

Opbevaringsplads/-muligheder 

 

 

 

KEM orienterede om bl.a. SOL , Ib Helge – granitstatue og 

møde i Event Bornholm. 

8 Eventuelt: 

 

JJR orienterer om genåbningsgudstjeneste Ruts Kirke d. 8. 

2. 

9 Næste mødedato:   Konstituerende møde efter repræsentantskabsmøde 

16.3.2015 

 

Bjarne D. 


