
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

torsdag d. 06. 11. 2014 kl. 15.00 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Richardt Vang-Olsen, Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Jens Jørgen 

Rasmussen, Thomas Bay Jensen  

 

Afbud: Thomas Bay Jensen, Jens Jørgen Rasmussen 

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 4.09.2014 

Orientering om opfølgningen – mange ting 

genoptages i denne dagsorden. 

 

Intet at bemærke, andet vil drøftes i nedenstående 

øvrige pkt. 

 

2 BRK  
Dispensationer for bopælspligt 

Detailhandelsanalyse – BBS 

Bofa – Affaldsplan 2014-2018 

Solhjem – BRK – nedrivningsstart? 

Skiltning – diverse sager 

Hvide Hus – rykket for svar 

Motionscenter 

Rågeplage – Hasle Camping – møde 24.09 

Budget 2015 – udmøntning af lokalpuljer og 

andre ting – møde 17.11 på Ullasvej 

Dialogmøder 10-12-19 nov. 

 

Skolestruktur – status/orientering 

Møde HTEF 7.10 

 

Skolen – Graffiti på væg? 

 

Havnen – Henvendelser – møde på havnen 

23.10 med brugerråd, T&M udvalg og 

administrationen 

 

Karetmagergårdens fremtid- møde 29.9 

 

Rådhuset  
Kultur i huset – Billeder af Bornholm – status, 

forår 2015? 

Sangbøger? 

 

Vedligeholdelse/renovering –  status og 

nærmere orientering  

 

Dispensation for bopælspligt er politisk behandlet, og 

Hasle har fået det som bytinget ønskede. Forskellighed 

vedr. Gudhjem/Svaneke. 

 

Der er ikke planlagt nye 

butikker(detailhandelsanalyse) i Hasle, i vores område. 

Andre steder åbnes der nu op for discountbutikker. 

 

Der ønskes en yderligere åbningsdag på Bofa – 

containerpladsen i Hasle. Der er skrevet ind om ønsket 

og det indgår i den løbende fremtidsplanlægning for 

hele området. 

 

Tilladelse til nedrivning af Solhjem i Kirkegade er 

givet. 

 

Diverse sager med skiltning. Der bliver stadig lyttet fra 

BRK – side og effektueres løbende. 

 

”Den uendelige historie” Hvide Hus er stadig 

uafklaret, talt med teknisk tovholder Kurt Marker og 

der skulle være afsat ressourcer til renoveringen, men 

intet sker. Kurts chef Ann Juul Nielsen svarer ikke på 

bytingets henvendelser. Bytinget vil prøve igen for at 

få et svar. 

 

I den tidligere LIC – bygning på Bykærsvej 4, nu 

kaldet Væksthuzet, er der tanker om at indrette 

motionscenter. Bytinget ser meget positivt på planerne. 

 

Der vil blive ryddet træer op ad Hasle Familiecamping 

ud mod vandet i et 20-30 bælte. Der vil stadig være 

træer mod vandet. Også rågeplagen i anlægget ved 

Fælleden blev drøftet. 



Konsekvenser af budget 2015 er bl.a. at 

selvejende/foreningsejede medborgerhuse mister 

delvist eller helt årligt tilskud. BBS arbejder på sagen.  

 

Dialogmøde d, 12. 11. på Hotel Herold. 

 

Skolestruktur – forslag fra BSU – udvalget med model 

E+ blev drøftet og bytinget afventer den endelige 

beslutning d. 23. 2. 2015. Bytinget er tilfreds med at 

have fastholdt sin grundskole i Hasle, men bytinget vil 

have fokus på at skoledistriktet ikke indskrænkes. 

 

Kunstprojekt mellem Svartingedal og Grønbechs 

Gaard med graffiti blev bakket op, hvis det f.eks. laves 

på Kirkepladsen. Lodsejerne skal dog først give 

tilladelse til at bruge vægarealerne. 

 

Godt møde med Brugerrådet på Havnen. Det generelle 

rod på området blev omtalt af bytinget. 

 

Karetmagergårdens fremtid optager bytinget, ifl. LO er 

det Carsten Clemmensen som kan svare på hvad 

prioritet BRK har på bygningerne vedr. salg. 

 

De kulturelle aftener på Rådhuset kostede penge, for få 

deltagere. Ny foredragsrække kommer i 2015. 

50 sangbøger ansøges om i Lions Club – LO bringer 

sagen med til Lions Club. 

Vedligeholdelsen af Rådhuset indstilles udvendigt d. 

28. 11.  

Der er indkøbt ny projektor og senere indkøbes nyt 

tilhørende lærred. 

Rådhuset har anskaffet et nyt stort køleskab. 

  

3 Økonomisk orientering  og drøftelse af 

samme 

Moms? 

Møde med HTEF – økonomi mv- fælles 

investeringer? 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 
 

Fritagelse for moms betinger en omsætning på max. 

50.000 kr. og det tal er for længst overskredet omkring 

bytinget grundet mange nye aktiviteter som giver 

omsætning. F.eks. generer bare skriftet Hasle Nyt en 

årlig omsætning på mere end de 50.000 kr. Der er altså 

et reelt problem, som der undervsøges på hvordan det 

kan løses. F.eks. undersøges muligheden for at lave 

vedtægtsændringer som kan medføre fritagelse. 

 

LO blev opfordret fortløbende at ansøge potentielle 

fonde. 

4 Områdefornyelse – status: Omtalt skab til flag mv. i Aktivitetsparken. 



Afslutning/udvikling fremover 

Aktivitetsparken – udvikling mv 

Havnegruppen - færdiggørelse 

Bymidtegruppen/torvet/parkering/rød asfalt 

Branding – hjemmeside? 

Havnen forventes præsenteret påske 2015. 

 

 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Orientering om det der er sket og tanker for 

fremtiden. 

Jul 2014  

1658 møde 20.10 omkring 8.12 arrangement 

Julebal i Hasle-Hallen 15.11 

Harmonikafestival   4.6-6.6  – 2015 

Partyfest – 2015? 

Sct. Hans 23.6 -2015 - taler 

Musik- & festuge– 2015? 

Kulturugen 12.-21.9 i Hasle 

Hasle Nyt nr. 4-2014 – udkommer 19.11 

Tidende.dk 

Herold mindekoncert – 01.03.2015 

Musik/marked på torvet (HTEF) 

Møde Sol - 09.09 – næste møde 5.11 

Etape Bornholm i Hasle – ses på muligheder  

Samarbejde BCC/Almeborg 

 

KEO og KEM orienterede. Programmet for Jul 2014 

kommer i kommende udgave af Hasle Nyt. Viola fra 

”Lille Viol” har kontaktet KEM for at vi i et 

samarbejde kunne pynte Hasle med ”naturkranse” til 

jul, hvert hus skulle have en krans og Viola ville gerne 

”lave kurser” hvor de evt. kunne laves. Bytinget 

bakkede meget op om ideen. 

 

Det blev oplyst at der kommer lys på kirken til 

julemåneden. 

 

Julebal er på plads, harmonikafestival ligger fast, 

datoen til Partyfest ikke fastsat, Lea Wermelin er sat 

på opgaven med at finde prominent Sct. Hans – 

taler(transportministeren kunne ikke), Musik – og 

Festuge i uge 31/2015, program mindekoncert kommer 

i Hasle Nyt, SoL– møde med skole/dagtilbud/forsker 

og kommunen.  

Tanker om at udnytte muligheden for yderligere 

aktiviteter i forbindelse med Etape Bornholm, lave 

noget inden løbet på samme dag om eftermiddagen. 

 

Cykelsamarbejde omtalt.  

 

 

6 Byforskønnelsespris 2014 

Prisoverrækkelse 31.10 på Rådhuset 

 

Flot arrangement med megen omtale i medierne. Flot 

gave til Hasle Byting i form af uret lavet af Anker. 

7 Orientering/drøftelse/kalender: 

Henvendelse vedr. Post D./Super Brugsen 

Henvendelse vedr. flagkørsel/opbevaring 

LAG – 16.9 og stormøde 23.10 – udsendt 

LAG medlemsmøde 12.11 

Lokalrådsmøde 17.9 – referater udsendt 

Afskedsreception Irene Dunker 26.9 

Arkitektures dag og prisoverrækkelse 01.10 

Ib Helge skulptur? – møde med Gugga 31.10 

Modtaget ur til Rådhuset af Danske Bank 

Torvets flagstang er nu i aktivitetsparken 

Event Bornholm medlemsmøde 29.9 – evalu-

ering/orientering  

Brugermøde i Bornholms forsyning – 18.11 

Brugerrådsmøde Hasle Havn  - 18.11 

BBS – Oprør fra udkanten 3.11 

Påskønnelse af frivillige hjælpere? 

Ingen nye henvendelser om manglende/dårlige service 

i Post Danmark/SuperBrugsen. 

 

Bytinget aftalte at lave julefrokost – arrangement for 

de frivillige som hjælper ” dagligt”. KEM/KEO/RVO 

finder frem til de som skal inviteres og hvornår etc. En 

påskønnelse fra bytinget til de frivillige. 

 

KEM udsender Nyhedsbrev til alle medlemmer, 

kandidat(er) til Ildsjælepris kan meddeles bytinget. 

 

 

 

 



Reception  ny frisørsalon Miss Cut 01.10  

Repræsentantskabsmøde 2014 – fastlægges 

og dato udmeldes - forslag mandag den 16.3-

2015 

Ildsjælepris? 

Der afholdes repræsentantskabsmøde d. 16. marts 

2015. 

8 Eventuelt: Bytinget havde 10 års fødselsdag 

den 12.10 

 

Bytinget ønsker sig selv tillykke med de første 10 år d. 

12. 10. 2014 

9 Næste mødedato:  (ultimo jan/primo 

feb.2015) 

 

Torsdag d. 29. januar 2015 kl. 16. 30( bemærk 

tidspunktet, som er blevet ændret) 

Bjarne D. 


