
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

torsdag d. 04. 09. 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 5.05.14 

Opfølgning er sket – men mange ting 

genoptages i denne dagsorden. 

 

Intet at bemærke 

 

2 BRK  
Detailhandelsanalyse – BBS 

Bofa – Affaldsplan 2014-2018 

Solhjem – BRK møde med ejerne 14.8 

Møde med veje 

Skiltning – diverse sager 

Hvide Hus 

Rågeplage – Hasle Camping 

Budget 2015 

Skolestruktur 

Asylcenter 

 

Havnen – Henvendelse 24.7 ……. 

Livreddere 

 

Karetmagergårdens fremtid 

 

Henvendelse fra Christian Skovdal A. 

 

Rådhuset  
Kultur i huset – Billeder af Bornholm –2/10-

9/10-23/10  ” honorar” – gavekort/vin 400 kr. 

Bornholmske Samlere 14.9? 

Vedligeholdelse/renovering –  status og 

nærmere orientering  

 

KEM redegjorde og der drøftedes: 

 

Detailhandelsanalyse spøger stadig. Mange 

udmeldinger kommer fra parter. 

 

På BOFA – området arbejdes på mulighed for at ” få 

onsdagen tilbage” på containerpladsen. 

 

Ejerne af ejendomme ”Solhjem” har søgt 

nedrivningspuljen men ifl. det oplyste skulle den pulje 

allerede være prioriteret. 

 

Forhold omkring veje og skiltning foranstaltet og andet 

forestår. 

 

Hvide Hus har været på dagsordenen en del gange og 

mange ønsker det renoveret, men intet sker. Et hus 

som bruges af mange forskelligartede brugere, men 

som kræver en stor kærlig hånd med bl.a. nyt tag. En 

plan ligger fra Kurt Marker, BRK Ejendomsservice, 

men planen er aldrig effektueret. 

 

Den tidligere sagsbehandling omkring rågeplagen 

omkring Hasle Familiecamping(andre matrikler blev 

også inddraget) gav visse muligheder for træfældning 

efter 31. 7. 2014. Denne mulighed søges nu undersøgt 

med BRK efter at Kim Sørensen ønsker træfældning 

på det område, som er udenfor hans matrikel. 

 

Budgetforlig 2015 indgået i BRK. Lokalpuljen nedlagt 

men anden større samlet pulje aftalt. Bytinget tilfreds 

med at bl.a. Hasle Bibliotek ikke bliver nedlagt 

alligevel. 

 



Skolestruktur – debatten er nu ved at rase på øen. 

TV2Bornholm havde i går debat i Vestermarie med 

skolehøring om skolestruktur fra sommeren 2015. 

Bytinget deltog. Den lokale skole Svartingedal ønsker 

bytinget ubetinget at bakke op om og gerne gøre til en 

endnu større skole, hvorfor der skal ”kæmpes” for 

bevarelsen og fremtiden. Hele strukturen fra politisk 

hold med 6 scenarier blev drøftet. KEM deltager 

allerede i aften i en LIVE – udsendelse i 

TV2Bornholm omkring fremtidens skole i Hasle. Der 

overvejes også ord til dagspressen. 

 

Den tidligere bygning Bia-Lid i Storegade har været 

nævnt som asylcenter uden at nogen er gået videre 

med muligheden. 

 

KEM orienterede om den problematiske situation 

omkring havnebadet. Ikke alt er løst pt. 

 

Bytinget ønsker at bakke op om Karetmagergårdens 

fremtid i lokalerne, da det er et meget positiv ting for 

Hasle og turisterne. 

 

Henvendelse fra Christian Skovdahl A. afstedkom stor 

mailkorrespondance vedr. lokaler til lokalt bryggeri. 

Alt tyder på at han er på vej til at etablere sig i Tejn. 

 

Kulturaftenenerne på Rådhuset er fordelt. 

Der forventes renovering på det udvendige her i 

efteråret/vinteren. Der arbejdes på at lave mest muligt 

her i 2014. 

De Bornholmske Samlere er velkommen til at besøge 

Rådhuset, men der bliver ikke noget salg på stedet. 

RVO åbner for dem. 

 

3 Økonomisk orientering  og drøftelse af 

samme 

Tilskud fra Havefonden – ”Sol-projektet” 

Henvendelse omkring opløsning af Fiskernes 

Sygekasse 

LAG-midler -NaturErhversstyrelsen 

 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 
 

KEO udleverede ”Hasle Byting” med indtægter og 

udgifter pr. 1. 9. 2014. Gennemgang af posterne. 

Orientering om overdragelsen af Fiskernes Sygekasse 

givet. Havefonden er ikke bytingets penge. 

 

Der er ikke noget nyt om sponsorer mv. 

4 Områdefornyelse – status: 

Afslutning 

Aktivitetsparken – udvikling mv 

Havnegruppen 

KEM redegjorde for status i grupperne. 

 

Nye ildsjæle har netop brugt hele 3 dage på at lave nye 



Bymidtegruppen/torvet/parkering 

Branding – hjemmeside? 
forhold i Aktivitetsparken. Flot klaret er bytinget enige 

om. 

 

Den kedelige historie er omkring brandinggruppen, da 

hjemmesiden pt. ikke er lavet færdig selv om 

betalingen er sket. Stor skuffelse blev udtrykt. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Orientering om det der er sket og tanker for 

fremtiden. 

New Orleans Delight 2.6 

Harmonikafestival  5-7.6 . 2014 – 2015? 

Pinseparty 30. 5. 2015 

Sct. Hans 23.6  

Musik- & festuge 28.7–2.8. 2014 – 2015? 

Samarbejde BCC/Almeborg  

Kulturugen 12.-21.9 - Lokalt indhold 

Hasle Nyt nr. 3-2014 – er udkommet - 

evaluering/orientering omkring bladet 

Tidende.dk 

Herold mindekoncert – 01.03.2015 

Musik/marked på torvet (HTEF) 

Møde Sol - 09.09 

Halfest 15.11  

 

KEM orienterede om overskrifterne, hvor følgende er 

at bemærke: 

  

Under Kulturugen orienterede RVO om det lokale 

tiltag. 

RVO/KEM orienterede også om mindekoncerten med 

Bornholms Musikforening d. 1. 3. 2015. 

 

Samarbejdet omkring cykelløbet med BCC/Almeborg 

er godt. Spændende med nye ruter. Dato er ved at blive 

fundet. 

 

Under pkt. Hasle Nyt nr. 3 blev omfanget af sider med 

Lokalhistorisk Stof problematiseret. KEO redegjorde 

for opbygningen af antal sider hvor denne del indtager 

en ”bufferrolle”, hvorfor der nogle gange kan være en 

hel del sider fordi bladet i stedet for 24 sider skal være 

32 sider…Der blev som tidligere opfordret til at 

redaktionen fik endnu flere foreninger til at komme på 

banen med stof. 

 

Halfest d. 15. 11. hvor interessen er meget stor. Heat-

Makers og Melody Makers spiller, og Krudthuzed 

laver maden. Intentionen med festen er at skabe 

sammenhold. 

 

6 Byforskønnelsespris 2014 

Ikke uddelt i 2013 

 

Bestyrelsen besluttede sig for navnet på 

prismodtageren, en prismodtager som har været 

undervejs lang tid indtil forskønnelsen var tilendebragt 

helt. Prisen vil blive uddelt ved et arrangement på 

Rådhuset i oktober måned. 

7 Orientering/drøftelse/kalender: 

Nyt medlem – Hasle Marina 1- 31 medlemmer 

Henvendelse vedr. Post D./Super Brugsen 

Henvendelse vedr. flagkørsel/opbevaring 

Ib Helge? 

Torvets flagstang? 

15.5 - Tidende ny redaktør 

21.5 – Møde vedr. bopælspligt 

26.5 – Event Bornholm generalforsamling  

30.5 -  Brugermøde i Bornholms forsyning  

03.6 – Sydbank – rundvisning 

KEM orienterede om overskrifterne og følgende er at 

bemærke: 

Bytinget har modtaget kedelige uheldige henvendelser 

om den manglende venlighed i SuperBrugsens Post – 

del. Bytinget ønsker at alle borgere/turister modtages 

med venlighed og medarbejdere som er serviceminded, 

hvorfor bytinget vil gå i dialog med brugsuddeleren 

Karsten Rømer om disse henvendelser. 

 



11.6 – Energitjenesten på torvet mv 

11.6 – Møde med HTEFs formand og næstf. 

21.6 – Columbus på havnen – indvielse 

29.6 – Rundvisning havn mv 

01.7 – Møde Bofa - beboerhenvendelse 

27.7 – Rundtur  COOP senior 

08.8 – Betina skolen jubilæum 

10.8 – Rønne-Hasle sociald. Rundtur/møde 

13.8 -  Interview rådhuset(Mulighedernes L) 

14.8 – Friluftsrådet – rundtur-20.8  

27.8 – Ældre Sagen – kl. 14-16         

 

Der arbejdes på en løsning med opbevaringen af flag. 

 

Lokalkunstner Ib Helge vil give byen en skulptur 

opstillet ude foran Rådshuset – til højre for 

indgangsdøren. Det undersøges om denne må opstilles 

uden videre. 

 

16. 9. Møde om det nye LAG. Vil nogen med? 

 

15. 9. Møde i lokalråd( politiet) 

8 Eventuelt: 

 

 

RVO problematiserer bænk – placering på 

Toftelunden. Der ønskes en ændring i placeringen. 

 

Sangbøger til Rådhuset? RVO spørger ind. 

 

 

9 Næste mødedato:   

 

6. 11. 2014 kl. 15.00  

Bjarne D. 


