
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset 

mandag d. 5.05.2014 kl. 16.00 

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

Rasmussen, Thomas Bay Jensen. 

Afbud: Thomas Bay Jensen 

 

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 3.2.2014 og 

Repræsentantskabsmøde og konstituerende 

møde 17.3.2014. 

Nyhedsbrev 

Hjemmesider 

KEM sammenfattede punktet med, at der ikke var 

noget at bemærke. Der var fulgt op på det anviste. 

 

2 BRK:  

Borgerservice 

Dispensation for bopælspligt? 

Skolestruktur 

”Solhjem” 

Shelterplads muldtoilet 

Rågeplage 

Møde med Morten Bach Jørgensen 

 

Rådhuset:  
Brugermøde 24.3 – valg/orientering 

Kultur – foredragsrække 

Teaterforeningen Bornholm/dukketeater 3.3 

Fastelavn – tøndeslagning 3.3 – nyt stativ 

Mbbl møde 3.3 

Orientering - vedligehold mv 

 

Bestyrelsen har sagt det som skulle siges om 

Borgerservice på nuværende. 

Skolestrukturdebatten er for længst igangsat og KEM 

henviste til det papir som BBS havde udsendt via 

Jørgen Hammer med fastholdelse af skoler i 

nærmiljøet og i givet fald at samlæse for at optimere 

økonomien. Processen for BSU – udvalget blev vendt 

og i efteråret forventes et første konkrete 

strukturforslag sendt ud i høring. Her kan bestyrelsen 

så konkret forholde sig til fremtidens struktur og sende 

høringssvar. Bestyrelsen understregede vigtigheden af 

at have en skole i Hasle. 

KEM sender skrivelse til BRK omkring ”Solhjem” og 

det problematiske med at have gaden lukket, som er 

begrundet i nedstyrtningsrisikoen. 

Den ” gamle sag” med toilet til Shelterpladsen blev 

vendt igen, alle tilladelser skulle være på plads. 

Rågeplagen i Hasle omkring Fælleden og i 

særdeleshed ved Hasle Campingplads er der blevet 

korresponderet rigtigt meget om i den sidste tid 

mellem bestyrelsen, Kim Sørensen og BRK ved 

Morten Bach Rasmussen. Med dette som baggrund var 

Kim Sørensen inviteret til drøftelsen af dette pkt. i 

bestyrelsen. Sammenfattende kan siges, at der nu 

foreligger en tilladelse fra Naturstyrelsen til at skytter 

fra Hasle Jagtforening må skyde råger og at der på et 

tidspunkt i efteråret/vinteren er lovet udtynding i antal 

træerne i området ud mod Østersøen ved den nedre del 

af campingpladsen. Bestyrelsen aftalte med Kim 

Sørensen at der vil blive fulgt op på handlingen med 

udtyndingen af træerne ved at det rent faktisk sker. 



Kim Sørensen fortalte bestyrelsen at han havde talt 98 

reder ved campingpladsen og at han følte sig dårligt 

behandlet af BRK fordi de ikke svarede ham. 

Afholdt møde med Morten Bach Jørgensen hvor 

forskellige forhold blev drøftet. 

 

Godt brugermøde i Rådhuset afholdt, udsendt ny liste 

med ordensregler mv. 

Foredragsrække med et fremmøde på gennemsnitligt 

20 personer, topscorer blev 38 personer. 

Arrangementet løber rundt med en entré  på 25 kr. 

Sagen med afslag til lokalstøtte til ”Dirty Boots” 

drøftet. 

Succesrige arrangementer med dukketeater og 

tøndeslagning. 

Besøg d. 3.3. fra Ministeriet for by, bolig og 

landdistrikter, i daglig tale benævnt Mbbl. 

Vedligeholdelsen af Rådhuset er der stor 

opmærksomhed omkring fra husets bestyrelse. Der er 

en forventning om at der er ressourcer til 

færdiggørelsen af den ydre vedligehold. Stillads 

opstilles d. 12. maj og arbejdet forventes at tage 1 – 2 

mdr. Indendørs er materialer til lyddæmpning bestilt. 

Kommende arrangement d. 25. maj med Bornholms 

Samlere omtalt. 

 

 

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme 

Sponsorer/fonde/ansøgninger 

 

KEO orienterede om økonomisk status. 

 

KEM orienterede om de ansøgte sponsorater i fonde. 

4 Områdefornyelse – status: 
Slut 1. maj?  

Havnen -muligheder 

Branding – Projekt imødekommenhed 

Bymidtegruppen/torveindvielse 12.4 

Torveoverdragelse 22.4 

Aktivitetsparken – udvikling -projekt 

Der håbes på en snarlig afslutning og forhåbentlig kan 

havnen også snart afsluttes. Senest 15. juni. Der gives 

udtryk for det vigtige i at havnen lykkes. 

KRM omtaler brandingstrategien og processen og en 

god torvindvielse. 

Omkring aktivitetsparken er der ved at komme forslag 

om projekt, hvor siddepladser og crossfit indgår. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 
Hasle Nyt nr. 2 udkommer  4.6 – stof 9.5  

Påske i Hasle - evaluering 

Bornholms Harmonikafestival 5.-7.6  2014 

Pinseparty 8.6 

Sct. Hans gruppen møde? Båltaler 

New Orleans Delight 2.6 

Musik- & Festuge  28.7 – 2.8 

Musik i bymidten? 

tidende.dk 

Hasle Nyt e5r ved at gå i trykken til næste udgivelse, 

skal bytinget komme med indlæg? KEM sender noget 

ind. 

Påsken i Hasle har fået mange rosende og 

anerkendende ord med på vejen, det var rigtig godt. 

KEO orienterer om status på harmonikafestivalen, alt 

er på plads. Til pinseparty udbydes 275 billetter. 

Årets båltaler bliver Lea Wermelin, folketingskandidat 



www.hasle.dk 

Møde med formanden for Bornholms 

Musikforening om samarbejde omkring 

Herold mindekoncert 150 års dagen for hans 

fødsel (født. 19.03.1865) og andre muligheder 

for samarbejde 

fra liste A. 

Bornholms Tidende vil sælge et antal billetter til 

særpris. 

Orientering om kommende Musik – og festuge. 

Henvendelse omkring musik i bymidten omtalt. 

På tidende.dk er vi en gruppe som kan lægge artikler 

ind. 

Hjemmeside-r omtalt. 

Fint samarbejde med Bornholms Musikforening 

omtalt. 

Mindekoncert d. 22. marts 2015 for 150 årsdagen for 

Herolds fødsel. 

COOP har afholdt vinaften i Rådhuset.  

 

 

   

6 Orientering/Drøftelse: 
Brugermøder i Bornholms forsyning 5.2 

og.22.4 

Brugerrådsmøde Havnen  aflyst 

Lokalrådsmøde 2.4 – referat mangler 

Event Bornholm  møde 18.3 generalf. 26.5 

BBS generalforsamling i Gudhjem 3.4 

LAG generalforsamling i Åkirkeby 30.4 

Fritid & Kulturs dialogmøde i Pedersker 23.4 

Besøg af  Nexø gruppe 26.2 

Sol projekt afsluttet – ansøgning om støtte 

Lille Viol, Storegade 32 – åbning 11.4 

Materielindkøb & -opbevaring 

Nyt medlem 

Ældre Sagen 27.8 – kl. 14-16 

KEM orienterede kort om en hel del møder o.l.  

Nyt medlem på vej, ejerforeningen Hasle Marina 2. 

Bytinget omfatter nu hele 30 foreninger. 

 

 

8 Eventuelt: 

 
Bekymring omkring havnebadet ,som ser forfærdelig 

ud, afstedkom at bytinget fremsender denne bekymring 

i skrivelse til rette. KEM skriver. 

Noget nyt om Hvide Hus? Svaret var nej. 

 

9 Næste mødedato:    Onsdag d. 4. september 2014 kl. 15.00 

Bjarne D. 

http://www.hasle.dk/

