Referat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting
på Rådhuset
fredag d. 30.10.2015 kl. 14.00
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Richardt Vang-Olsen, Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Jens Jørgen
Rasmussen, Kennie Skovgaard - PSL indkaldes til kl. 15
Afbud: Jens Jørgen Rasmussen
1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 3.09.2015-- Opfølgningen
Orientering om opfølgningen – mange ting
dagsorden.
genoptages i denne dagsorden.

kommer ifl. KEM i nedenstående

Nyt medlem nr. 33 i bytinget: Team Hasle Motion
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Bofa – projektet er tilendebragt i Hasle uden at det
vides hvad der så sker. Brugt mange ressourcer ifl.
KEM. Bytinget har gjort det som kunne gøres.
Ny kommende miljøstation ved Hasle Lystskov. KEM
foreslået ”Planteskolen”(læs området mellem Klympen
og Campanella), et forslag som der er taget positivt
imod.
Hvide Hus renoveres med budget 2016 – vedtagelsen.
Aktivitet omkring tidligere Bia-Lid, hvor der i
øjeblikket rives ” indmad ned”. Interesserede kan
møde de nye ejere, de er imødekommende og venlige
for gæster. Pedel er ansat.
Omkring Rådhusgade 4 er der også sket noget, BRK
har også været omkring og noget er lavet.
Tidshorisonten er formentlig et års tid.
Kirkepladsen er et område bytinget skal have OBS på
fremover.
Skolen:
Planlagt mur ved Solhjem er stadig ikke etableret.
Omkring skiltningen sker der noget løbende. BRK er
Havnen – Indvielse af kanal & Ø den 14.9
generelt gode til hurtigt at handle. P – situationen med
Brugerrådsmøde 19.10 – referat fra sidste
møde den 1.4 modtaget. ”Legeskibet”?
kun ½ times parkering overfor frisøren i Storegade
”Elna”
problematiseres af KEO. Problemstillingen undersøges
Karetmagergårdens fremtid:
nærmere og et møde vil evt. foranstaltes.
Fint velbesøgt møde omkring Toftegården med
Rådhuset:
beboere, pårørende, foreningsrepræsentanter,
Kultur i huset – Oktoberforedrag Evaluering hvor PSL deltager kl. 15
politikere og embedsfolk fra BRK. Kort fortalt handler
KS/KEO afholdt kursus omkring ”Teknikken” arbejdsgruppens oplæg om der fortsat skal være
den 2.10
plejehjem( renoveres eller nybygges) eller der skal
Vedligeholdelse/renovering – status og
være et plejecenter som på Snorrebakken. Forskellen
nærmere orientering
for beboerne er kort fortalt indskuddet ved
ældrecenter, da selve udgiften for beboeren stort set er
den helt samme, nemlig små 2000 kr. grundet
lovgivningen med boligsikring. Indskuddet kan også
afdrages med lille månedligt beløb ifl. KEO. I Hasle
BRK:
Bofa – fremtidens affaldsløsninger –
løsningsforslag fremlagt 3.10 på G.G.
Ny miljøstation i Hasle Lystskov
Hvide Hus
Bia Lid
Rådhusgade 4
Kirkepladsen
Solhjem
Skiltning/fortove/lys & -master – diverse
sager – møde vedr. parkering?
Toftegårdens fremtid – dialogmøde 29.10
Budget 2016 – medborgerhuse –BBS møde på
rådhuset 26.10
Dialogmøder med TMU 26.10 – om salg fra
torve og pladser
BRK – møde 27.10 om midlertidige
konstruktioner, telte, udendørs arrangementer
EU-afstemning/forbehold 3.12 i hallen

var der positiv stemning for fortsat at have et
plejehjem(pt. 34 beboere i små beboelser/værelser på
ca. 20 kvm som ifl. oplægget gerne skulle mere end
fordobles i kvm. for at leve op til nutidens behov),
også en politiker sagde at det naturligvis skulle
fortsætte som plejehjem i Hasle. KEM, KEO deltog i
mødet.
Om et par måneder vil administrationen komme med
kommissorium til politikerne, så arbejdet kan
inddrages i budget 2017 – forhandlingerne i sommeren
2016. En følgegruppe med lokal inddragelse vil blive
nedsat inden længe.
Medborgerhusenes økonomi faldt på plads i en
beslutning i BBS d. 26. 10. Foruden BRK – penge
ydes en solidarisk del fra alle medborgerhuse – puljen
på ca. 40.000 til 2016.
Stor forskellighed på øen om forhold vedr. salg fra
torve og pladser har gjort at TMU ser på området ifl.
Udvalgsformanden. Meldingen fra øen er at politikerne
skal holde ” fingrene væk”. Administrationen kommer
med oplæg til politikerne.
KEO orienterede om BRK – møde vedr. midlertidige
konstruktioner og telte, der arbejdes pt. på en løsning
efter nye skærpede krav.
Brian Lambrecht, sekretariatschef i BRK, er blevet
opfordret af KEM til at se på tidligere liste over
potentielle tilforordnede fra Hasle til kommende EU –
valg d. 3. 12. 15 og spørge de som evt. skal bruges.
KEM henviser til oplæg fra skolelederen i Hasle til
Hasle Nyt, et oplæg som lige kræver korrekturlæsning
for stavefejl mv.
Lea W. fra Bornholms Biblioteker har indkaldt
bytinget til møde på skolen i Hasle d. 5. 11. kl. 9.00 for
at drøfte kommende nye ”fællesbibliotek” på skolen.
KEM og BD deltager. BD orienterede kort om
meldinger fra lederen Jon Madsen om nyt bibliotek på
skolen fra 1. 3. 2016 ifl. hans udsagn.
KEM orienterede kort om indvielsen af kanalen og det
seneste brugerrådsmøde i haven, et godt møde. Det
nye er at BRK har ansat Camilla Lauridsen som
tovholder for havnene.
Planer om besøg af landsdækkende ”Legeskibet”
omtalt og RVO har udarbejdet materiale om ”Elna”.
Om fremtidens udviklingsmuligheder tænkes indkaldt
til møde med bytinget som tovholder.
Intet nyt omkring Karetmagergårdens fremtid.

Poul Steen Larsen indledte evalueringen af
foredragsrækken gennem 3 år med at komme med en
slags status, hvorefter der var god åben drøftelse af
mulighederne fremover på området. PSL vil efter
mødet sammenfatte det aftalte og udsende
sammenfatningen.
Aftalen kort blev, at det fremover er samme profil med
ekspertviden(førstehåndsviden) som udgangspunkt og
ø-dækkende emner, der arbejdes fremover med 2x
foredrag i foråret og 2x foredrag i efteråret,
henholdsvis april og oktober. Tidspunktet ændres til 19
– 21 og torsdage ændres til onsdage. I en brainstorm
kom nye ideer som gastronomi, musik og politik på
bordet, og PSL modtager gerne andre spændende nye
ideer. Foruden de aftalte i alt 4 foredrag kan der
komme ekstra foredrag hvis noget aktuelt ” popper
op”. PSL fik ros for det arbejde som hidtil havde
foregået, og KEM konkluderede at PSL havde nået sit
mål for Hasle. En opgørelse for de sidste 4 foredrag
siger at i alt 93 har betalt og bytinget har en samlet
udgift på 600 – 700 kr.
Kursus omkring Rådshusets teknik afholdt.
Positivt at der stadig arbejdes på Rådshusets
renovering. LO har fokus på manglerne. KEO tager
kontakt til Flemming K. vedr. lysdæmpning.
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Økonomisk orientering og drøftelse af
samme
Sponsorer/Fonde/Ansøgninger:
Leif orienterer vedr. Poul R. figur
Færgen aftale for 2016 ok
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Områdefornyelse – status:
Muligheder for udvikling fremover
Aktivitetsparken – uorden -vedligeholdelse

KEO gav kort orientering om status. Rådhuset kører
pt. på ca. 0
Fin udlejning af Rådhuset.
LO orienterede omkring status vedr. Poul Ranslet –
figuren som pt. er på Grønbechs Gård og som
forhåbentlig en dag kan komme til at står foran
Rådhuset hvis de økonomiske ressourcer findes. 2
støtteansøgninger er ude og svar er ikke kommet pt.
Punktet fik bestyrelsen til at drøfte Ib Helges skulptur
ved Rådhuset, hvis fundament ønskes højere op.
Sponsoraftalen med Færgen 2016 er på plads.
KEM orienterede med bl.a. dansescene – gulvet hvor
også DGI er indover. Det er ikke bytingets område at
finansiere gulvet.

Havnegruppen
Bymidtegruppen – Bageri åbner
Branding – hjemmeside

Nyt bageri åbner 1. 12. på torvet og ikke 1. 11. som
planlagt.
Hasle dk. kører stadig ikke .
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Aktivitets- & samarbejdsudvalget:
Orientering om det der er sket og tanker for
fremtiden.
Møde med KS-KEO-KEM-EMP-KS den 21.9
Harmonikafestival 2016
Post Norden 12.9
Kulturugen 11.-20.9 (Hasle dag 13.9) evaluering 19.11 kl. 16,30 sted Destinationen
Jul 2015 – nyheder?
1658 møde 5.10 8.12 arrangementet (RVO)
Julebal i Hasle-Hallen 14.11
Fastelavn 7-8.3
Påske i Hasle – 21-28.3
Sct. Hans 23.6 -2016 – taler og sted
Musik- & festuge– uge 31- 2016?
Hasle Nyt nr. 4-2015 – udkommer 18.11
Tidende.dk
Etape Bornholm i Hasle – ses på muligheder
HTEF samarbejde/møde?
Tejn IF/løb samarbejde
Nye tiltag – tilflyttere / flygtninge?
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Byforskønnelsespris 2015
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Orientering/drøftelse/kalender:
Lyngplantning 10.9
Blomsterkrukker – honorering
OK – prisoverrækkelse 20.10
Lokalrådsmøde 28.10

KEM/KEO reegjorde for nye tanker om
Harmonikafestivalen 2016, idet konceptet
nødvendigvis skal justeres for at det kan bære
økonomisk. Selve festivalen tænkes kombineret med
en bornholmerdag(som i Køge) og en countryaften.
Der arbejdes videre på konceptet.
Kulturugen i Hasle forløb fint. Evalueringsmøde 19.
11.
Jul 2015 som tidligere år.
RVO orienterede om 1658 – arrangementet 2015.
Program ved at være på plads.
Ca. 250 solgte billetter til julebal ifl. KEO som sørger
for hjælpere.
Fastelavn forventes lavet sammen med sfo `en og
børnehusene.
Sct. Hans bålet 2016 flyttes til øen grundet tidligere
sag fra beboer. Forslag til taler modtages gerne.
Bytinget tager initiativ til møde med HTEF for at få
forhold afklaret som økonomi, hjemmeside mv. Begge
bestyrelser inviteres.
Guldkyst – løbet ønskes fortsat og Tejn IF vil gerne
hjælpe til en udgift på kr. 3000. Det ønsker bytinget at
støtte op om.
Tilflyttere/flygtninge blev åbent drøftet og det ønskes
også drøftet på mødet med HTEF vedr. bl.a. Hasle –
pakken. Bytinget skal være obs på mange aktører
omkring flygtninge var et udsagn.

4 mulige emner var kommet på banen, men efter
forskellige indlæg/bemærkninger blev beslutningen at
der ikke gives pris i 2015 da prisvinderen skal være
noget ekstraordinært. Samtidig vil prisen fremover
gælde ikke alene Hasle by, men hele bytingets
foreningsområde.
Et af ovennævnte emners ejer indgår i Ildsjæleprisen
2016.
KEM orienterede. KEO sørger for honorering for
pasningen af blomsterkrukker.
Lokalrådsmøde 28. 10. aflyst, nyt møde indkaldt 2. 12.
Invitation til frivillige hjælpere vil finde sted i januar

Brugermøde i Bornholms forsyning 8.9-17.11
Brugerrådsmøde Hasle Havn - 19.10
Påskønnelse af frivillige hjælpere?
Repræsentantskabsmøde 2015 – fastlægges
og dato udmeldes - forslag mandag den 14.32016
Ildsjælepris 2016

2016, hyggeligt var det sidste gang.
Formandsskabet koordinerer foreningers datoer for
generalforsamlinger og indkalder herefter til
repræsentantskabsmøde i marts 2016 ( ved dead – line
havde KEM udmeldt at det bliver 16. marts 2016)
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Eventuelt:

Intet at bemærke
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Næste mødedato: (ultimo jan/primo
feb.2016)

Fredag d. 29. januar 2016 kl. 14 – max. 17, hvorefter
der inviteres til påskønnelsesmiddag for hjælpere fra
kl. 18
Mødet afsluttet ca. kl. 17

Bjarne D.

