
Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2016. 
 

Bestyrelsens skriftlige beretning for Hasle Bytings virke i 2015 og tanker for fremtiden. 

 

Bestyrelsen har valgt at gøre beretningen for 2015 mindre omfangsrig og så bruge mere af tiden på 

en forhåbentlig god debat om tanker og planer for tiden fremover. 

Bytinget  har i 2015 igen fået nye medlemmer og er nu oppe på 33 medlemmer. 2015 har igen været 

et meget travlt og begivenhedsrigt år.  Aktiviteten har været stor på mange områder og det er dejligt, 

at opleve den øgede aktivitet vi også fornemmer hos flere af vore medlemmer. Takket være hjælp 

fra mange virksomheder og ikke mindst vore mange frivillige, har vi blandt megen anden aktivitet  

såsom strandrensning, beplantning , anskaffet diverse materiel og inventar, der letter vores arbejde 

og kommer brugerne til gode. Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde holdt 5 bestyrelsesmøder 

og derudover har bestyrelsen og dens medlemmer, som altid deltaget i mange andre møder i 

foreninger, forskellige råd og grupperinger. 

Regionskommunen: 

Vi har igen i år haft et godt samarbejde med kommunen og administrationen. Det er især ting der 

vedrører Teknik & Miljø vi henvender os om. Samarbejdet med en fælles indgangsperson fungerer 

meget fint. Vi får altid en hurtig tilbagemelding og ikke mindst handling når vi henvender os til 

vores kontaktperson, - og det gør vi ret ofte, hvorimod det kan knibe lidt med respons og handling 

omkring de videresendte større sager. 

Vi kan kun opfordre borgerne til at give kommunen et tip, eller gerne via os, hvis du opdager ting 

såsom huller i vej/fortov, manglende beskæring af træer, beskadigede skilte, henkastet affald, 

manglende belysning og andre ting der kræver behandling/udbedring. 

Vi er blevet orienteret og hørt om flere sager i årets løb og udtaler os gerne.  

Vort indtryk er at bopælspligten for Hasle by bliver administreret fornuftigt af kommunen. 

Nedrivningspuljen betydning for vort område, herunder samarbejdet med private, har vi ikke fået 

indblik i. 

Fortov og ny mur hvor ”Solhjem” blev nedrevet er nu endelig under færdiggørelse. 

Bofa`s forsøg med affaldsløsninger, med focus på mere genbrug, har krævet en del af byens 

borgere, spændende hvad det fører til. Der er igen åbent på containerpladsen om onsdagen og der er 

kommet en ny miljøstation ved planteskolen. Flytning af vores bibliotek til skolen har vi også været 

indover .Vi deltog i BRKs invitation til borgermøde på skolen og har fulgt arbejdet hermed. 

Toftegårdens fremtid er igen på dagsordenen og sammen med aktivitetsrådet på stedet, følger vi 

overvejelserne tæt. Betydningen af et plejehjem er af stor betydning for hele området. 

I samarbejde med BRK blev der indkaldt til åbent borgermøde omkring mulig indkvartering af 

asylansøgere i Hasle den 2.12. 

Drifts- & Udviklingspuljen er der via BBS indgået aftale om for 2016. 

Der er en dialog i gang omkring bybevaringsplaner – skal Hasle med? 

Der skal ikke herske tvivl om, at vi på det politiske plan ønsker at blive hørt og inddraget inden der 

tages væsentlige beslutninger for vores område og vi er altid klar til en god og konstruktiv dialog. 

Borgerinddragelse/Dialog: 

Som tidligere oplyst har kommunalbestyrelsen vedtaget en politik for borgerinddragelse og en 

strategiplan for inddragelsen. Der holdes jævnligt dialogmøder med borgerne med focus på 

forskellige emner. 

Der er mulighed for at tilmelde sig kommunens borgerpanel og blive hørt ad den vej. 

Der har været en nedsat en gruppe med deltagere fra BRK og organisationer om udarbejdelse af en 

politik om frivillighed & aktivt medborgerskab som har været i høring og nu er vedtaget. 

De Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS), som vi er et aktivt medlem af, har tilsluttet 

sig aftalen. BBS varetager lokalforeningernes interesser på bedste vis ved diverse møder og i 

forskellige råd. BBS generalforsamling blev afholdt den 23.4 i Klemensker. I år afholdes den i … 

Folkemødet: 

Folkemødets  5. år blev igen et tilløbsstykke. Et stort tillykke til politikerne for dette initiativ, der 



skaber og har skabt et stort folkeligt engagement og en øget omsætning til vores turismeerhverv. 

Mødet i 2016 bliver i samme periode som i 2015 – torsdag den 16.6 til søndag den 19.6. og 

interessen for deltagelse er allerede nu enorm – vi glæder os til at deltage. 

 

Hasle Havns Brugerråd og Hasle Havn 

Formålet med brugerinddragelse er, at sikre at brugerne gennem deres forening, klub mm kan sikre, 

at brugernes ønsker bliver bekendt for Teknik og Miljø. Der har været  2 ordinære møder i 2015, 

som ifølge retningslinierne er minimum. På mødet 19.10 var der forslag fremme om, at nedsætte en 

arbejdsgruppe/forum  imellem ejer/bruger der kunne sikre nuværende aktiviteter og udarbejde et 

idekatalog for nye muligheder. Besøg af ”Legeskibet” i 2016. 

Næste ordinære møde er der indkaldt til den 7.4. Hasle Byting repræsenterer lokalområdet (byen) i 

brugerrådet. 

 

Bornholms Forsynings A/S Brugerråd: 

Forsyningen oprettede i 2009 også et brugerråd. Rådets formål er at inddrage brugernes synspunkter 

i væsentlige og brugerrelaterede beslutninger og sikre gensidig information mellem brugerne og 

forsyningen. Rådet skal høres i væsentlige brugerrelaterede sager og kan indstille til bestyrelsen, 

men har ingen besluttende kompetence. Rådets sammensætning, vedtægter, referater m.m. kan ses 

på forsyningens hjemmeside www.bornholmsforsyning.dk. 

Hasle Varmeværk som blev overtaget af Bornholms Forsyning 1.1.2015, står for en større udvidelse 

i den nærmeste fremtid. 

Hasle har siden starten haft en repræsentant i rådet for fjernvarmebrugerne.  

Fusion med Østkraft på vej 

 

Lokalråd Nord: (Bornholms Politi) 

Der har i 2015 været afholdt 2 møder.  Ved møderne gives der en god orientering om politiets 

arbejde, både med et tilbageblik, men også på det fremadrettede arbejde. Det vi får at vide er, at der 

stadig ikke er de store problemer i distriktet. Hasle området har ikke deltaget fuldt i 2015 grundet 

sammenfald med andre møder. Interesse for at deltage i møderne så sig til.  

 

Aktivitetsudvalget/Samarbejdsudvalget: 

Aktivitetsudvalget har i samarbejde med Hasle Turist- & Erhversforening og flere af vore øvrige 

medlemsforeninger og mange andre der velvilligt har stillet sig til rådighed afviklet: Fastelavn, 

Påske i Hasle, Harmonika-Festival, Pinse-Partyfest, Skt. Hans fest, Dans i Parken, Hasle Musik- & 

Festuge, (Børnefestival), Cykelløb i samarbejde med BCC/Almeborg, Julebal i Hasle-Hallen, Jul i 

Hasle - med en flot markering af årsdagen for 1658.  Hasle viste igen flaget i kulturugen 11.-20.9.- 

søndag den 13.9 var Hasles dag med en flot opbakning og med meget ros til byens indsats. 

Bornholms Harmonika-Festival i nært samarbejde med Hasle Camping, blev fint afviklet for 4 

gang, udvalget har justeret konceptet i 2016. Tilskud fra kommunen, Hasle Turist- & 

Erhversforening og støtte og hjælp fra ikke alene byens erhverv men fra hele øen muliggør disse 

arrangementer. ”Sol-projektet” (Sundhed og Lokalsamfund)er der stadig lidt liv i, vi prøver i 

samarbejde med BRK/Steno, at opnå en lokal forankring.  Behovet for at samarbejde og koordinere 

omkring arrangementer og andre ting er stadig en nødvendighed, som vi i fællesskab ikke alene 

lokalt, men også med andre byer og lokalsamfund på hele øen, stadig må arbejde videre med. 

 

Bytinget håber at der stadig vil være kræfter til fortsat at sætte focus på Hasle, det har vist sig, at når 

vi står sammen og trækker på samme hammel er det lykkedes at skabe noget, der giver og har givet 

genlyd på hele øen.  

 

Der forventes afholdt de samme arrangementer i 2016, med en vis udvikling og fornyelse af 

koncepterne, men der er også planer om nye tiltag og vi håber, at vi gerne i samarbejde med andre 

aktører kan lykkedes, at få nogle af de store events til øen og gerne til Hasle… 

http://www.bornholmsforsyning.dk/


Sct. Hans bålet holder flyttedag til øen udfor havnetorvet, der er givet tilsagn/tilladelse fra 

kommunen. Til at holde båltalen  Sct. Hans- aften torsdag den 23.6, har vi tilsagn fra ……….. 

 

Hasle Nyt fornemmer vi er et blad der modtages med interesse og læses. Vi vil endnu engang 

opfordre vore medlemmer og borgerne i øvrigt til at bruge bladet til at informere læserne om jeres 

forening og om hvad der sker og er sket i Hasle. 

 

Vi har bestræbt os på at videresende nyhedsbreve mv. til vore medlemmer, er der for megen 

information? eller er det ok? Følg med på vores hjemmeside www.haslebyting.com 

 

Kom gerne med yderligere kommentarer/orientering om det der er sket i Hasle og hvad der kan 

ske/skabes fremover! 

 

Byforskønnelsesprisen: 

Uddelt 1. gang i 2009 til Cafe Emajoka – 2. gang i 2010 til ejeren af Vestergade 38. 

Prisen blev ikke uddelt i 2011 grundet manglende emner,  i 2012 til ejeren af Korsgade 14. 

Prisen blev ikke blevet uddelt i 2013, der var enighed om at vente til 2014. 

I 2014 gik prisen til Ole og Jytte Kofoed, Brobækkegård, Strandvejen 10. Der blev ikke uddelt 

nogen pris i 2015. Prisvinderen skal være noget ekstraordinært og det mente bestyrelsen ikke, at der 

var blandt emnerne. Fremover vil prisen gælde ikke alene Hasle by, men hele bytingets 

interesseområde, i henhold til vedtægternes § 3 stk.1. Dette gælder også for ildsjæleprisen. 

Bestyrelsens håb om at prisen kan motivere andre til at være med til at forskønne vor dejlige by, 

mener vi er gået i opfyldelse.  Mange borgere er i gang med renovering/vedligeholdelse af deres 

huse, men der er stadighed et stykke vej igen.  

I øvrigt vil bytinget opfordre borgerne til at være aktive omkring renholdelse og oprydning, så vi i 

fællesskab kan være stolte af en ren og pæn by. Flertallet lever op til det, men vi har nogle ”sorte 

pletter”.  

 

Ildsjælepris:  
Prisen er en hæderspris for frivilligt arbejde. Den blev stiftet i 2011. Prisen uddeles ved det årlige 

repræsentantskabsmøde og blev uddelt første gang i 2012 til Flemming Sonne Hansen for sit store 

engagement og arbejdsindsats på Grønbechs Gård. I 2013 gik prisen til Brita K. Nielsen for sit store  

engagement på aktivitetscentret på Toftegården. I 2014 fik Hasle Datastaua prisen. I 2015 gik prisen 

til Ulla & Kim, Hasle Camping. Efter behandlingen af de indkomne forslag til prisen, har 

bestyrelsen besluttet at Hasle Bytings ildsjælepris  2016 går til………. 

 

Områdefornyelse: 

Tidsplanen for projekterne var 2009-2013.  

Den officielle indvielse af kanal og den nye Ø skete først den 14.9 med stor deltagelse og 

opmærksomhed. 

Der er stadig hængepartier og vort håb er, at det er en proces der fortsætter i et godt samarbejde med 

BRK og erhvervslivet.  Der er til stadighed behov for udvikling og vi ser Hasle med omegn som 

mulighedernes by. 

 

Rådhuset: 

Huset havde ved årets udgang været i brug 3 år- og takket være mange brugere og mange frivillige 

hænder kan vi se tilbage på et godt år. Mange nye tiltag er taget og huset er i stadig udvikling og 

bliver brugt til flere og flere arrangementer. Tak til PSL for et stort engagement i at få bragt kulturel 

viden og oplevelser ind i huset. Rigtig mange har ønsket at gæste og blive vist rundt i Huset og på 

havneområdet. Den udvendige vedligeholdelse er stadig i gang i et godt samarbejde med BRK 

(Kurt Marker/Niels- Holger). Den 23. marts kl. 17, vil der blive holdt et brugerrådsmøde med valg 

af bestyrelse og fastlagt budget herunder takster for leje af lokaler.  

http://www.haslebyting.com/


 

 

 

 

Servicen og udviklingen i Hasle: 

Bytinget prøver til stadighed at leve op til vedtægternes formålsparagraf der siger at vi skal varetage 

byens interesser, - at arbejde for at byen er et godt sted at bo og arbejde i, - at der er et godt 

serviceniveau på alle områder, - at koordinere lokale interesser og fælles initiativer, - at varetage 

kommunikationen til kommunen og andre for at fremme formålet. Bytinget vil (næsten) altid være 

en medspiller til alle initiativer og samarbejder der kan gavne og udvikle vort område og kan kun 

opfordre alle til at støtte op om de servicetilbud vi har og de nye initiativer vi håber der kommer.  

Alle vore medlemmers virke er en vigtig brik i dette arbejde, men HTEF og HIF ser vi gerne gå 

foran og vise vejen. 

Vi kan glæde os over, at der nu er en selvstændig skole, hvor overbygningseleverne  skal til Rønne. 

Vi fornemmer at vor skole er i en god udvikling med mange nye tiltag. Vi glæder os over 

samarbejdet både med skolen og børnehaverne.  

Børnehaverne har god stabil tilgang – fødselstallene er positive. 

Vi er parat til i fællesskab med skolen, at være med til en udvikling, der får flere fra distriktet til at 

vælge skolen til, vort håb og mål er, at det igen kan blive en ”hel skole”.  

Vores bekymring for de tomme ejendomme i byen er blevet mindre, vi føler at der sker meget - også 

på dette punkt.   

Vi er kede af, at Kødkompagniet  i det tidligere kyllingeslagteri har lukket igen og håber, at der 

snart kan skabes nyt liv i bygningerne. Vi er glade for at ”BornFiber” bliver i Hasle. 

Bia Lid projektet imødeser vi som et godt tiltag for byen.  

Ting tager tid, men vi håber stadig, at når resultaterne af byfornyelsesprojektet, herunder 

havneprojekterne, bliver endnu mere synlige, kan skabe optimisme, der kan fastholde og skabe nyt 

liv og nye investeringer i vor by og havn.  

 

Arbejdsopgaver: 

Fortsættelse af brandingsopgaven 

Havnearealerne- belysning/oprydning 

By- & Havneudvikling 

Kirkepladsens tilstand er en opgave der endnu ikke er løst 

Olielageret nedlæggelse – kan det skabe nogle  muligheder? 

Hvad skal der ske med en del af bygningen ved røgeriet Sdr. Bæk 16? 

 

Økonomi: 

Regnskabet vil senere blive fremlagt og kommenteret af kassereren, men vi kan igen konstatere at 

vi har en dygtig kasserer og en sund økonomi, men også stadig nødvendig økonomi, hvis vi fortsat 

skal fastholde og ikke mindst gerne igangsætte nye aktiviteter.  

 

Afslutning:  
 

Vi vil slutte denne beretning med at sige tak til borgerne for jeres store opbakning , tak til vore 

medlemmer, tak til alle vor frivillige hjælpere og tak til alle vore sponsorer og samarbejdspartnere, 

herunder pressen for et godt og tillidsfuldt samarbejde. 

 

Bestyrelsen. 


