
Referat af 25 års jubilæumsarrangement og uddeling af
Iværksætterpris 2016 i Hasle  

i Væksthuzet, Hasle 
fredag d.30.9.2016 kl. 16.00 – ca. 18.00

Indkaldte: Alle medlemmer af Hasle Byting og alle borgere generelt samt 2 tidligere borgmestre Knud Andersen, 
Frede Engell- Hansen. Sluttelig var nuværende borgmester Winni Grosbøll også inviteret. 

 

1 Velkomst til i alt 35 – 40 
fremmødte personer ved 
bytingets formand Kaj 
Erik Mortensen(KEM)

Bytingets formand Kaj Erik Mortensen bød velkommen på 
bytingets vegne og redegjorde kort for baggrunden for 
arrangementet. Dels var der tale om en festligholdelse af 25 året for
Hasles udnævnelse i 1991 som Iværksætterby og dels var det 
prisuddelingen af Iværksætterprisen 2016 til en virksomhed/person 
inden for bytingets foreningsområde. Prisen blev uddelt for første 
gang.
Programmet for arrangementet blev kort opridset. Først 3 oplæg fra
borgmestre, derefter lidt musik og sang ved Ninna Langstrup 
Mortensen og Rasmus Mortensen og lidt til ganen og sluttelig kl. 
ca. 17.05 ville der være prisoverrækkelse til modtageren af 
Iværksætterprisen 2016.

2 3 oplæg fra 2 tidligere 
borgmestre Frede Engell-
Hansen(FEH) og Knud 
Andersen(KA) samt 
nuværende borgmester 
Winni Grosbøll(WG)

KEM introducerede kort oplægsholderne og det oplæg de hver især
ville komme med. Der var tale om tiden fra ca. 1986 og til 
fremtiden og hvad denne ville kunne byde ind med.

FEH takkede for invitationen. FEH oplyste at han var 1. 
viceborgmester i daværende Hasle Kommune i perioden 1986 – 
1990 og i 1990 blev han så borgmester. At blive Iværksætterby i 
1991 var en meget stor ting og det blev festligholdt her omkring 
den daværende LIC – bygning i et festtelt. Blandt gæsterne var 
daværende statsminister Poul Schlüter. Ambitionen var at få et 
sted, LIC – huset, hvor offentlige og private kunne arbejde sammen
og udvikle/vækste sammen. Desværre var opbakningen på 
Bornholm ikke tilstrækkelig til at det kunne fungere, men afledte 
gevinster i området var der en hel del af. FEH kom ind på mange 
tiltag helt op til dato med Rubin – området, Hasle Havn og 
Serpentinervejen, turismetiltag, Røgerierne mv. FEH roste 
bytingets arbejde og betydning.

KA takkede for invitationen og takkede bytinget for tiltaget med 
den nye Iværksætterpris.KA omtalte baggrunden for vigtigheden af



hele tiden at have iværksætteriet for øje, idet problemerne hele 
tiden er de samme med faldende indbyggertal, vi bliver generelt  
flere ældre og der er færre faste heltidsarbejdspladser. I dette 
perspektiv blev LIC – huset i sin tid til virkelighed, men der 
manglede et sted hvor en ide´ kunne virkeliggøres i et 
samarbejdende regi mellem offentlig og privat erhvervsliv. At 
skabe nye og flere arbejdspladser var det store mål, som igen kunne
skabe det bedre liv. Det handlede om at pleje de ” små blomster” 
og denne virkelighed er stadig gældende, ja faktisk vigtigere end 
nogensinde tidligere grundet Bornholms udfordringer. KA 
understregede vigtigheden af at turde noget eftersom at ingen kan 
spare sig til fremgang, man skal turde afprøve ” det umulige”. KA 
afsluttede med at takke bytinget for sin opmærksomhed omkring 
iværksætteri. På spørgsmål om hvad han konkret kunne forestille 
sig i dag, så var kodeordet at arbejde sammen og komme i tæt 
dialog med hinanden, og have nogle politikere som sammen turde 
udstikke en retning, som der blev arbejdet efter. KA var kritisk 
overfor de steder hvor debatten foregår, idet den ikke omfatter den 
brede befolkning. Bytingets ide´med debatfora roste han.

WG takkede for invitationen og syntes det var fremragende at 
kigge tilbage og også frem samt stille sig spørgsmål om hvad der 
kunne gøres yderligere. Ønskede Hasle tillykke med jubilæet, som 
var en stor ting for en mindre kommune. WG omtalte sit arbejde 
som det samme som de to tidligere oplægsholdere og 
sammenfattede hovedopgaven med kodeordet samskabelse, et 
begreb hun havde hentet fra konsulentverdenen hvor det omhandler
at alle skal arbejde sammen for den gode udvikling. Ifølge WG 
handler det også om den mentale indstilling, troen på at ” alt kan 
lade sig gøre” og at ting rykker sig. Dette har Hasle været rigtig 
god til hvor hun konkretiserede det ved bl.a. havnen som jo havde 
taget 8 – 10 år at udvikles til det det er i dag. Hun måtte dog også 
indrømme at det krævede mange penge. WG syntes det altid var en 
fornøjelse at komme til Hasle og ja, det er svært at være sur i Hasle.
Hasle er et ” smørhul” ifl. WG.

3  Sammenfatning fra KEM 
om de 3 oplæg og det 
videre program

KEM sammenfattede kort de 3 oplæg fra borgmestrene og 
annoncerede at der nu var lidt til ganen samt musik og sang. Kl. 
17.05 ville der så blive præmieoverrækkelse til Iværksætterprisen 
2016.

4 Præmieoverrækkelse mv. 
vedr. Iværksætterprisen 
Hasle Byting 2016 

KEM redegjorde for baggrunden for den nystiftede pris 
Iværksætterprisen i Hasle Byting – regi. Hasle Byting har nu 3 
priser, nemlig Byforskønnelsesprisen, Ildsjælprisen og 
Iværksætterprisen. Kriterierne for at modtage Iværksætterprisen 
blev oplæst og KEM understregede at prismodtagerne til fulde 



levede op til disse. Prismodtagerne havde købt og investeret mange
ressourcer i et ældre bygningskompleks og området havde allerede 
haft stor glæde af de mange nye muligheder. Bytinget har fået 
mange positive tilbagemeldinger om prismodtagerne og det arbejde
som der er gjort for området/Bornholm. KEM mente at nu måtte 
alle kunne gætte sig til at prismodtageren var Væksthuzets ejere 
Lone og Jesper Møller-Hansen. Stort tillykke til Lone og Jesper 
som får diplom, blomster og en kunstgave. Bytinget håbet på 
fortsat vækst, hjertelig tillykke. Jesper modtog gaverne( Lone var 
bortrejst) til store klapsalver. Der blev udråbt 3 hurra for 
prismodtageren.

5 Musik og sang Mens Jesper blev interviewet til DR var der lidt flot stemningsfuld 
musik og sang igen. 
 

6 Prismodtageren har ordet  Jesper Møller – Hansen, formand for HTEF og ejer af Væksthuzet 
sammen med hustruen Lone, takkede mange gange og var både 
glad og stolt over prisen. Kom ind på oplægsholdernes ord at ” tro 
på at humlebien kunne flyve”, de havde selv hørt at dette med 
Væksthuzet ville blive svært men de havde trodset det og det var 
gået. Væksthuzet ønsker stort set alle fællesskaber i huset, det 
handler om at udvikle mennesker sammen. Menneskelig vækst er 
målet med huset. Han nævnte også at huset ikke er deres 
hovedbeskæftigelse, men deres opgave i huset var at facilitere. 

7 Afslutning ved bytingets 
formand

KEM takkede af kl. ca. 17. 30 og sendte stor tak til alle fremmødte 
og en speciel tak til oplægsholderne. Sluttelig endnu engang 
tillykke til Væksthuzets ejere. Hermed var den officielle del færdig.
KEM sagde sluttelig at Jesper ville guide rundt i Væksthuzets 
bygninger for interesserede.
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Bjarne D. 


