
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting 

på Rådhuset 

onsdag d. 13. 05. 2015 kl. 16.30 

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

Rasmussen, Kennie Skovgaard. 

Afbud:  

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 16.1.2015 og 

Repræsentantskabsmøde og konstituerende 

møde 16.3.2015. 

Hjemmesider ajourført 

KEM bød velkommen og en speciel velkomst lød til 

ny suppleant KS. 

KEM kunne følge op på nævnte møder at ting var 

ordnet eller at de ville figurere som pkt. på 

nedenstående dagsorden forskellige steder. 

KS og KEM har ajourført hjemmesider, stor ros til KS 

for dette. 

 

2 BRK:  

Bopælspligtens dispensationsmuligheder 

Skolestruktur – møde 28.4 om skolens fremtid 

”Solhjem” 

Rådhusgade 4 

Bia Lid 

Kirkepladsen 

Sdr. Bæk 16 

Tidligere turistinfo i Havnegade 

Bofa –Hasle som forsøgsområde start uge 21 

Hold byen ren - strandrensning 

Valgtilforordnet 

 

Rådhuset:  
Brugermøde 23.3 – valg/orientering 

Ambassadørbesøg  24.3 

Kultur – foredragsrække i april – hvad nu? 

Orientering - vedligehold mv 

 

En åben drøftelse af den politiske vedtagene 

bopælspligt med administrative 

dispensationsmuligheder inden en evaluering vil finde 

sted på et tidspunkt. I mellemtiden er kommet en 

statistik i medierne om, at BRK er meget restriktive 

med dispensationsmulighederne eftersom kun 3 ud af 

40 ansøgninger var imødekommet. I det meste af 

resten af landet var billedet helt modsat. 

Drøftelsen her tog bl.a. udgangspunkt i konkrete huse i 

Hasle. Bytinget konkluderede at man vil høres når en 

kommende evaluering er foretaget og hvordan det skal 

se ud fremover. 

Skolestruktur blev drøftet, målet er stadig en hel skole, 

men virkeligheden nu er en grundskole med stor 

selvstændighed og profileringsmuligheder. Til 

profilmøde kunne være ønsket flere fremmødte. 

Bytinget mener at forældreinvolvering er afgørende. 

Bytinget forventer ikke at denne nye struktur er den 

sidste og måske vil der allerede i budget 2016 komme 

problematik omkring ” den gamle sag” med 

sammenlægning mellem pædagogisk læringscenter og 

folkebibliotek. Bytinget forholder sig til sagen, når og 

hvis denne opstår. 

Mur op omkring ” Solhjem” vil snart blive etableret. 

Rådhusgade 4 nævnt og Kurt Marker er sat på sagen 

og set på det – bygningen er et øjebæ i Hasle. 

Salgsmateriale omkring Bia-Lid skulle være på 

trapperne. 



KEM omtalte tiltag omkring Kirkepladsen og ønske 

fra glaskunstner til at komme ind som lejer i Sdr. Bæk 

16.. 

BOFA – projektet med Hasle sorterer affald henvises 

til særskilt mail fra KEM, hvor der omtale 

forsøgsperiode, sorteringsmåder etc. samt udstilling. 

Hvert hjem skal sortere mere og i gadebilledet vil der 

foruden glascontaineren opstilles en metalcontainer. 

Hele Bornholm skal sortere efterfølgende som i Hasle 

fra 2017. 

Bytinget ønsker meget at alle bidrager med at holde 

byen ren, vigtig signalværdi. Skolen er meget positiv 

indstillet og deltager aktivt. 

Bytinget går ind i strandrensningen på det sidste ledige 

område mellem Teglkåsvej og Gines Minde. 

KEM omtaler listen med tilforordnede, mange har 

meldt sig men stadig plads til flere. Ingen kan regne 

med at få sit ønske om valgsted opfyldt eftersom de 

fleste omkring Hasle ønsker Hasle – Hallen. 

Sekretariatschef Brian Lambrecht i BRK er tovholder 

på sagen. 

 

KEM orienterede om overskrifterne for Rådhuset på 

dagsordenen. Bl.a. hjemmesiden fortæller om det 

succesrige besøg af ambassadør. Kulturarrangement er 

blevet aflyst og der ønsket ny drøftelse af form og 

tidspunkt om aftenen. Tilslutningen er for ringe ifl. 

KEM og kritik af bl.a. en af foredragsholderne blev 

fremført – han var dårlig. Sluttelig blev der sat 

spørgsmålstegn ved emnerne. 

Vedligehold af Rådhuset er løbende aktuelt og i 

øjeblikket ses en del på meget trængende vinduer. 

Fugtproblemer i bl.a. arkivet blev omtalt og stor 

bekymring for fremtidig skimmelsvamp. KEM kunne 

orientere om at håndværkerne ikke var færdige med 

arbejdet.  

En længere snak om nøgle/nøgleboks blev endevendt 

grundet aflukket skab med manglende muligheder for 

visse fritidsbrugere at komme til mikrofon og it. Der 

findes løsning med ekstranøgle i nøgleboksen. 

 

 

 

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme 

Mindekoncert for Wilhelm Herold 1.3 

KEO orienterede om at der til dette møde ikke var 

lavet ny oversigt fordi der ikke har været udgifter 

udover den daglige drift. 



Sponsorer/fonde/ansøgninger: 

Bornholms Brand/Destinationen - Trygfonden  

 

Mindekoncerten var stor succes. Usikkerhed omkring 

økonomien/besøgstallet blev omtalt, hvor der synes at 

være afklaring på plads nu. Bytinget får overskud ved 

arrangementet. 

Nye sponsorater er ikke ansøgt. Hidtil har det været 

afslag. Trygfond – ansøgning dog under behandling pt. 

 

4 Områdefornyelse – status: 
KEM orienterer 

Skiltning 

Filmworkshop 15.4 

 

KEM orienterede om at tingene synes at ligge stille pt. 

Der er ikke lige nu lys forude. Medarbejder i BRK er 

sygemeldt, medarbejder som er tovholder, hvorfor ting 

udskydes bl.a. også referater. 

Skiltning og plancher omtalt, det samme blev 

filmworkshop, hvor blandt andet havnen skal filmes. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 
Koordineringsmøde 15.4 

Hasle Nyt nr. 2 udkommer  27.5  

Påske i Hasle – evaluering 

Skulpturafsløring – Ib Helge 

Pinsebal i hallen 23.5 

Bornholms Harmonikafestival  4.-6.6  2015 

Sct. Hans gruppen møde/planlægning 

Musik- & Festuge  27.7 – 1.8 

Musik i bymidten 

”Dans i Parken”? Tirsdage i juli 

Samarbejde/Tilskud HTEF 

www.hasle.dk – kritik og handling 

Den 23.3 møde med Kulturugen (11.-20.9) – 

”Badgedag”  i Hasle 13.9 

 

 

KEM orienterede overordnet om pkt. 

Nye annoncører i Hasle Nyt 2 omtalt, bl.a. nyt 

cykelværksted. 

Påske i Hasle stor succes, men kræver mange kræfter. 

Flot program til skulpturafsløring ved Rådshuset. 

Positivt cykelløb Guldkystløbet, et løb som skal 

videreudvikles. 

Frivilligheden i ferier blev problematiseret eftersom 

det er en udfordring.  

Pinseballet synes igen at blive en endnu større succes, 

da hele 320 har købt billetter. Sidste år var tallet under 

300.  

Skolen laver heksen til bålet, men kan ikke medvirke 

med kor i år, de er pressede på medarbejdersiden. 

Musik – og festuge finder sted med samme 

samarbejdspartnere. 

Bod købt sammen med HTEF omtalt. 

Kritik af www. Hasle.dk. omtalt, HTEF har ansat 

fleksjobber.  

Kulturugen med badge omtalt, kan købes på 

Rådshuset. 

  

  

 

 

6 Software til medlemmerne (Kennie) 

22. august (Richardt) 

Siloen på havner (Jens Jørgen) 

Henvendelse fra Per Detlaf 

 

KS orienterede om baggrunden for punktet og de 

muligheder som det fremlagte forslag til medlemmerne 

ville give. 2 bilag omdelt og kommenteret af KS. 

Sagen drøftet åbent. 

Bytinget tilsluttede sig ansøgning til TechSoup for at 

godkendes, KS + KEO er tovholdere på sagen. 

 

 

http://www.hasle.dk/


7 Orientering/Drøftelse/Kalender: 
Brugermøde i Bornholms forsyning 21.4 

Brugerrådsmøde Havnen  1.4 referat mangler 

Lokalrådsmøde 25.3 – referat mangler 

Event Bornholm  generalforsamling 27.5  

kl.16 i Svaneke 

BBS generalforsamling i Klemensker 23.4 

Frivillighedspolitik – Klage over forslag til 

regionplantillæg om detailhandlen på øen 

Sol projektet  – plantedag 8.5  på Toftegården 

Materielindkøb & -opbevaring 

Sommerbeplantning – samarbejde 

Storegade 73 

Fiskebil på torvet – onsdage  8,30-9,30 

Toftegården 40 år 1.4 

Reception Danhostel 3.4 

Reception ”Kabyssen” 5.4 

 

 

KEM orienterede overordnet om punkterne. Andre 

supplerede. 

Bornholms Forsyning i Hasle med fjernvarmeværket 

udvides til også at levere varme til Allinge – projektet. 

Positivt for Hasle. 

Referat fra møde mangler jfr. tidligere omtale om 

sygdomsramt medarbejder. 

Afslutning af Herold – arrangementet blev omtalt med 

et arrangement i kirken d. 22. 8. Bytinget medarrangør. 

Bytinget ønsker igen at rette henvendelse til ejer af 

siloen på havnen, for at se om noget kan gøres for at 

hele denne del af havnen ødelægges med 

synsindtrykket. 

Henvendelse fra borger om ny slags kalender fra 

Lokalhistorisk Arkiv, RVO kunne meddele at der ikke 

bliver en ny form for kalender, da Michael tager fotos 

og kalenderen er under udarbejdelse. 

Sommerbeplantningen og materialeopbevaringen 

omtalt. 

Fiskebil fra Allinge Røgeri omtalt samt receptioner. 

Sluttelig plantearrangement med Toftegården og børn. 

 

8 Eventuelt: 

 
KEM og KEO overvejer at tage til generalforsamling i 

Event Bornholm. 

Materialeaftale – opbevaring til kr. 3000 lavet. 

 

9 Næste mødedato:    3. september 2015 kl. 14. 00 på Rådshuset 

 

 

Mødet afsluttet ca. kl. 19 

 

Bjarne D. 

 


