
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

torsdag d. 03.09.2015 kl. 14.00 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Richardt Vang-Olsen, Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Jens Jørgen 

Rasmussen, Kennie Skovgaard  

Afbud: LO mødte ikke frem, JJR var med i tidsrummet 14.00 – 14. 30 

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 13.05.2015 

Opfølgning er sket – men mange ting 

genoptages i denne dagsorden. 

 

Intet at bemærke, idet dagsordenen omhandler det som 

skal følges op på/drøftes 

 

2 BRK  
Bofa – Hasle som forsøgsområde 

Valget 18.6 - tilforordnede 

Solhjem 

Kirkepladsen 

Rådhusgade 4 

Bia Lid 

Havnekroen 

Siloen 

Hvide Hus 

Søndre Bæk 16 

Karetmagergården 

Tidligere turistinfo i gården 

Infotavle ved gården – byens opslagstavle? 

Rågeplage – Hasle Camping med flere 

Budget 2016 

Skolen/biblioteket – borgermøde 1.7-referat 

Skolens synlighed 

Toftegårdens fremtid  

 

Havnen  

Orientering – manglende referat/opfølgning 

Indvielse af  kanal & Ø – 14.9-Program: 

Historien om ”Elna” 

 

Karetmagergårdens fremtid 

 

Rådhuset  
Kultur i huset – Oktoberforedrag -1/10-8/10-

22/10-29/10  ” honorar” – gavekort/vin 400 

kr.? 

Evaluering med PSL 30.10 

 

Vedligeholdelse/renovering –  status og 

nærmere orientering  

 

KEM orienterede hvor følgende er at tilføje: 

- Workshop afholdt med rundgang i Hasle og 

endnu en workshop kommer i dag. Ikke noget 

tilløbsstykke med lokale borgere, derimod 

mange professionelle deltog. KS redegør for de 

kritikpunkter han har oplevet omkring forsøget, 

hvorfor han ikke ønskede at deltage for 

yderligere. Herefter åben drøftelse af forsøget 

hvor bytinget er enig i det gode med at sortere 

mere end på nuværende, men vi så gerne at 

dette miljørigtige tiltag blev tilkoblet en helhed 

omkring Bright Green Island. Bl.a. osende 

gamle skraldebiler hænger ikke sammen med 

det miljømæssige. Foruden det miljømæssige 

var der kritik af at invitationen først lå i folks 

postkasse i weekenden, hvor postkassen typisk 

ikke tømmes af borgerne. 

- Ved valget var der mange frivillige som meldte 

sig, hvorimod behovet viste sig at være mindre 

end forventet. Bytinget understreger at det er 

vigtigt at borgere får besked hvis de ikke 

bruges. 

- Den ”uendelige historie” med Solhjem 

fortsætter, det ser forfærdeligt ud, megen 

mailkorrespondance og ifl. BRK kommer det i 

gang her til efteråret. 

- Også Kirkepladsen ser forfærdelig ud, bytinget 

håber at der på et tidspunkt kan smukkeseres på 

væggene og at den ikke bare bruges til 

oplagringsplads for erhversdrivende. Skolen 

har lavet grafittiarbejder som pt. er udstillet på 

Grønbechs Gård og måske skal de 

efterfølgende til udstilling på Svanekegården. 

Måske kan disse arbejder på et tidspunkt 

bruges på Kirkepladsen – et håb. 



- Der er nu sat jurist på Rådhusgade 4 – sagen 

- Bytinget glad for at der ny synes at være en 

positiv udvikling på vej med tidligere Bia-Lid – 

bygning. Både bornholmske og udenøs 

interessenter havde budt på købet. 

- Havnekroens lidet flatterende tilstand er nu 

sendt til udvalgsformand i BRK. Senest i dag 

skal ejeren have ryddet op for ellers går Vej og 

Park det på regning. 

- Også siloen er den uendelige triste historie og 

KEM har igen henvendt sig til Jens Kofoed for 

at forespørge om han ikke kunne forestille sig 

at gå i gang med noget. Pt. Dog ingen åbning. 

- Hvide Hus har bytinget behandlet utallige 

gange og KEM har tilskrevet BRK herom, 

hidtil uden effekt. Også gæst på øen har skrevet 

læserbrev om husets miserable tilstand. Hvide 

Hus kommer ifl. Det oplyste på en 

prioriteringsliste i 2016, hvilket betyder der kan 

opstå en mulighed for renovering – men ingen 

garanti. 

- Kunstner har ønsket at lave værksted/galleri i 

Søndre Bæk 16. Havnekoordinatoren og 

røgeriet arbejder nu sammen for at se om noget 

kan etableres. 

- Karetmagergården har gennem år været et 

emne på bytingets møder, men der er pt. ingen  

afklaring om fremtiden. Bytinget ønsker der 

skal ske lidt mere og for flere, bl.a. blev det 

nævnt at det var en for lukket kreds omkring 

stedet. 

- Bytinget synes det vil være en god ide´ med 

byens info – tavle ved gården, det arbejdes der 

videre på. 

- Rågeplage har tidligere optaget bytinget en hel 

del, men ingen informationer pt. Om at 

tiltagene ikke har hjulpet. 

- I budget 2016 er man blevet enige om at flytte 

Hasle Bibliotek til skolen, hvilket bytinget også 

forventede. Vi spiller med fordi det sikrer et 

lokalt bibliotek og vi mener det styrker skolens 

position. Bytinget forventer at der kommer 

endnu et lovet borgermøde om flytningen og 

bytinget vil have stor fokus på 

tilgængeligheden for borgerne. 

- Svartingedalskolen lykkeligvis bevaret i ny 



skolestruktur pr. 1. 8. 2015 og vi ønsker at 

skolen skal huske synligheden overfor  

lokalsamfundet med at bruge bl.a. Hasle Nyt 

som alle hjem i et stort lokalområde modtager. 

Vi skal fortsat kæmpe for skolens fremtid og 

her skal skolen huske at være på banen hele 

tiden. KEO meddelte at skolen hver gang gøres 

opmærksom på snarlig dead-line.  

- Toftegårdens fremtid synes i øjeblikket at tegne 

meget positivt og kontakt fra udvalgsformand 

Bente Helms til KEM tyder på at der inden jul 

afholdes borgermøde i Hasle om centrets 

fremtid. Bente Helms har givet udtryk for at det 

for hende er vigtigt at fastholde et plejecenter i 

Hasle. KS mente at mødet nok fandt sted i 

november måned. 

- Havnen har udfordringer med bl.a. 

uarbejdsdygtige havnefogeder, en afløser er sat 

på. 

- Kanalen indvies d. 14. september og ikke som 

skrevet 16. 9. Arrangement kl. 17 – 19 med 

borgmester, Hans Chr. Schmidt( hans 

bevilgede pengene) m.fl. 

- KEM opfordrede RVO til at prøve at finde lidt 

historie om ”Elna”. 

- KEM vil prøve at få havnebrugere til at være 

med til oprydning lørdag d. 5. 9. 

- Bytinget mødes med Poul Steen Larsen d. 30. 

10. kl. 14 for at evaluere foredragsrækken. 

- KS hjælper gerne brugerne af Rådhuset med de 

tekniske maskiner, men for at få styring på det 

skal det ske via kursusvirksomhed fra hans 

side, hvorfor han ikke hele tiden skal ”frygte at 

blive tilkaldt”. Det er uholdbart at han ikke kan 

disponere over sin egen tid. KS indkalder til 

kursus når Windows 10 er klar til brug. 

- KEM skriver til BRK omkring færdiggørelsen 

af Rådhuset, hvor især vinduerne bliver nævnt. 

 

3 Økonomisk orientering  og drøftelse af 

samme 

 

Software til medlemmer: KS 

 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

 

 

KEO orienterede om indkøb og beløb som er tilfaldet 

bytinget fra BRK, helt som tidligere. KEO vil indkøbe 

en ny fryser til køkkenet. 

KS orienterede om at bytinget nu var blevet godkendt 

af Microsoft til at formidle billigt software til sine 

medlemmer – altså foreningerne. Det er IKKE til 

privatforbrug. Bilag fra KS angav markante 



prisbesparelser ved at købe gennem bytinget. KS vil 

sende besked ud til medlemmerne om den nye 

fordelagtige mulighed. 

 

Arne Ipsen havde afholdt præsentation af sin nye bog ” 

Et bornholmsk´landsogn” på Rådhuset med 37 

inviterede personer. Bytinget havde bogudgivelsen 

økonomisk hvilket Arne Ipsen havde takket for. 

 

KEM orienterede om økonomien i festivalerne og en 

mulighed for at leje mandsfigur af kunstneren Poul 

Ranslet. Der søges ressourcer til dette lejemål. 

4 Områdefornyelse – status: 

KEM orienterer 

Skiltning 

Aktivitetsparken – udvikling - uorden 

Bymidtegruppen - videreudvikling 

Branding – hjemmeside – film? 

KEM orienterede, Gugga tovholder med manglende 

skiltning. I Aktivitetsparken blev orienteret om 

udskiftning af brædder på dansegulvet, og uheldige 

uacceptable situationer i området blev omtalt. Skolen 

tilbyder bordtennisbord og små mål efter at klubben 

ved hallen er lukket. 

Bymidtegruppen er ikke færdige, men Gugga taler om 

meget svære tider med at søge midler fordi rigtig 

mange er på banen. Branding – film som muligvis er 

færdig og muligvis ikke helt færdig , vises i aften og 

der håbes på at den kan vises i kommende Kulturuge 

37/38. 

 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Orientering om det der er sket og tanker for 

fremtiden: Læs side 3 i Hasle Nyt før mødet. 

K.S. indtræder i ledelsen 

Sct. Hans 23.6 – skade/forsikring – 2016? 

Samarbejde BCC/Almeborg  - Post Norden 

12.9 - planlægning 

Kulturugen 11.-20.9 - Lokalt indhold - 

planlægning 

Hasle Nyt nr. 3-2015 – er udkommet  

Hasle Nyt nr. 4-2015 – udkommer 18.11 – 

deadline for stof 23.10 – KEO orienterer 

Tidende.dk 

Julebal 14.11 – KEO orienterer  

8.12 arrangementet i samarbede med 

Lokalhistorien 

Materielkøb 

 

 

 KEM tog udgangspunkt i den ønskede side 3 i Hasle 

Nyt og gennemgik nu og fremtiden. 

KS indgår i ledelsen af udvalget ,fordi hans 

kompetencer er afgørende for arbejdet på det tekniske 

område. 

Sag med klage fra nabo til Sct. Hans – bålet blev 

omtalt. Der overvejes ny placering af Sct. Hans – 

bålet. 

Der flages ved arrangementet d. 12. 9. rundt i området. 

Deadline for næste Hasle Nyt omtalt. 

I øjeblikket er der solgt 100 billetter til juleballet, der 

forventes at mange flere melder sig. 

Arrangement d. 8. 12. hvor RVO er tovholder støttes 

som tidligere. 

 

 

6 Byforskønnelsespris 2015: 

Blev uddelt sidst 3.10.2014 

 

Der udsendes besked til alle medlemmer om at komme 

med forslag til byforskønnelsesprisen 2015. Åben 

drøftelse af muligheder, men vi afventer forslag. 

7 Orientering/drøftelse/kalender: KEM orienterede om møder mv. (se dagsorden) 



19.5 - Rundbordssamtale/områdefornyelse 

20.5 - Plantedag 

21.5 – Affaldsrensning – skole – Havnen 

23.5 – Strandrensning 

26.5 – SOL afslutning Melstedgård 

27.5 – Event Bornholm generalforsamling  

15.6 – DS – flagfest i Hasle 

17.6 – Besøg af  Nylars M  

18.6 – Valg i Hallen 

24.6 – Møde m. Gugga 

20.7 – Etape Bornholm 

11.8 – Møde m. Gugga & Jakob 

13.8 – Kajak - Bornholm Rundt 

19.8 -  Interview rådhuset(Om Bornholm) 

21.8 -  Præsentation af Arne Ipsens bog 

28.8 – Naturbørnehaven 15 år 1.9 

02.9 -  Møde med Gugga 

01.9 – Hasle Rotary rundtur 

05.9 – Flagdag – Danmarks  udsendte 

03.10 eller 10.10 Besøg fra Snogebæk? 

 

som har fundet sted og enkelte som snart forestår. 

Mødet d. 19.8. med interview er en del af det nye 

koncept med udvidet borgerpanel, som alle borgere 

skal søge til på. 

Mødet med Gugga fandt sted 2. 9. og ikke 31. 8. 

som står her. 

Flagdagen for Danmarks udsendte soldater blev 

omtalt. 

Som meddelt via mail fra KEM d. 1.9. er der 

kommer nye regler omkring brugen af festivaltelte 

og midlertidige konstruktioner. Her vil bytinget 

være tilstede. 

 

 

8 Eventuelt: 

 

 

 

9 Næste mødedato:  (primo november) 

 

Mødet afsluttet kl. 17. 05 

 

Næste møde 30. 10. kl. 14.00 med bl.a. evaluering af 

foredragsrækken og Poul Steen Larsen er inviteret 

til at deltage i dette pkt. 

Bjarne D. 


