
Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2018.

Bestyrelsens skriftlige beretning for Hasle Bytings virke i 2017 og tanker for fremtiden.

Bestyrelsen håber efter fremlæggelsen af beretningen, at vi kan få en god debat omkring denne og 
om tanker og planer for tiden fremover.
Bytinget  havde  33 medlemmer ved udgangen af 2017. Året har igen været et meget travlt og 
begivenhedsrigt år. Takket være hjælp fra mange virksomheder og ikke mindst vore mange 
frivillige, har aktiviteten været stor på mange områder, men den bedste oplevelse er den store 
aktivitet vi fornemmer hos flere af vore medlemmer. Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde 
holdt 5 bestyrelsesmøder og derudover har bestyrelsen og dens medlemmer, som altid deltaget i 
mange andre møder og begivenheder.
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. Derimod kan det knibe i andre dele af administrationen.
Vi kan kun opfordre borgerne til at give kommunen et tip via deres hjemmeside, eller gerne via os, 
hvis du opdager ting der kræver handling fra kommunen.
Vi er blevet orienteret og hørt om flere sager i årets løb og udtaler os gerne. 
OB-belægning i byområder har været oppe at vende. Vi har haft kontakt til BOFA vedr. 
containerpladsen. Cykelstiprojektet/ny servicebygning og mange andre diverse sager har blevet 
drøftet og behandlet.
Omkring bopælspligten for Hasle by ønsker vi stadig mere obs fra kommunen angående ubeboede 
huse og vi har med tilfredshed bemærket, at BRK nu har sat midler af til dette arbejde. 
Vi glæder os over at det nu er afgjort, at der skal opføres et nyt plejecenter og at det bliver i Hasle. 
Det er, som vi har fremført flere gange, af stor betydning for hele området. Vi vil arbejde for en 
fortsat inddragelse i projektet og også have fokus på Toftegårdens fremtid herunder aktivitetsrådets. 
Vi er i et godt samarbejde med naboer og kommunen i gang med at forskønne kirkepladsen.
Betydningen af en ny lokalplan for en bevarelse og ikke mindst en videreudvikling af Hasle på sigt, 
blev gennemgået på ”Fyraftensmødet den 17.11. Der vil senere blive afholdt 2 borgermøder 
omkring planen.
Budget 2018 – fik vi ikke, modsat mange andre byer, sat noget fingeraftryk på ……….
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 og har altid været klar til en god og 
konstruktiv dialog og samarbejde - også med den nyvalgte kmbestyrelse der startede op den 1. jan..
Borgerinddragelse/Dialog:
Integration/Spis sammen/Snak sammen/Kaffe på kanden/ Ungeråd.
De Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS), er vi er et aktivt medlem af.
Lokalsamfundspuljen anvendelse og mening med den er tilsyneladende ikke gået op for alle?

Folkemødet:
Folkemødet 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 
2018 bliver i samme periode som i 2017 – torsdag den 14.6 til søndag den 17.6. 

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 en god løbende kontakt og 
samarbejde med havnens ledelse og vi glæder os stadig over synlige resultater i renholdelsen og 
vedligeholdelsen. Manglende lys i 2 master på vejen langs havnen, som er bragt frem af bytinget 
utallige gange er en farce på dårligt samarbejde imellem forvaltningerne. På brugermødet den 24.10



gjorde bytinget sig til talsmand for at vi (havnen) skulle skabe øget fokus på lokalt fangede fisk og 
deltage i den madfestival der er planlagt til afholdelse i juni 2018. Havnens dag den 10.6 – ”Vild 
med Vand” et projekt som Nordea Fondens projekt står bag, blev et velbesøgt arrangement. Hasle er
med igen i 2018, det afholdes lørdag den 9.6.
Der arbejdes også med et lokalt udviklingsprojekt for Øen og havnen, planerne blev præsenteret på 
et velbesøgt ”Fyraftensmøde” den 17.11.
Husbådene kom ikke til Hasle i denne omgang. Bytinget har i hele forløbet været positive overfor 
projektet og vil også fremover hilse initiativer der kan skabe liv og omsætning i vor by og ikke 
mindst på havnefronten velkomne, men det kræver kræfter/initiativer fra andre sider.
Hasle Byting repræsenterer lokalområdet (byen) i brugerrådet.

Lokalråd Nord: (Bornholms Politi)
Der har i 2017 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. 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, Country- & Harmonika-Festival, Skt. Hans fest, New Orleans Delight, Hasle Musik- 
& Festuge i begrænset udgave, (Børnefestival), Jul i Hasle - med en flot markering af årsdagen for 
1658.  Hasle viste igen flaget i kulturugen 15.-24.9.- søndag den 17.9 var Hasles dag med en flot 
opbakning og med meget ros til byens indsats, herunder Lokalhistoriens store medvirken. Tilskud 
fra kommunen, Hasle Turist- & Erhversforening og støtte og hjælp fra ikke alene byens erhverv, 
men fra hele øen muliggør disse arrangementer. Bytinget deltog også til Færgens festdag den 3.9, 
hvor vi sammen med mange andre aktører ønskede at sige tak for den store støtte de har ydet os. 
Behovet for at samarbejde og koordinere omkring arrangementer og andre ting er stadig en 
nødvendighed, som vi i fællesskab stadig må arbejde videre med.
Event Bornholm blev opløst i 2017. Efter at vi har opbevaret podiescenen i nogle år, fik vi den 
tildelt som ejendom ved opløsningen og den udlejes nu af bytinget.
Det nye tiltag i 2016 med at vi i et godt samarbejde med Hasle Badeklub inviterede alle til at ønske 
hinanden godt nytår den 31.12 ved Havnebadet, blev gentaget i 2017. Vort håb er at samarbejdet 
kan udvikles til en ”Vinterbadefestival” i Hasle.
Etape Bornholm start i Hasle – kan den markeres bedre af byen?
Stor ros til flagholdet for altid at sørge for flagning ved mange arrangementer.

Bytinget håber at der stadig vil være kræfter, meget gerne yngre, 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 
resultater. 

Der forventes afholdt næsten de samme arrangementer i 2018, dog er Harmonikafestivalen sat på 
pause. Sct. Hans bålet holdt flyttedag til øen udfor havnetorvet i 2016, det fik et godt forløb, 
desværre blev vi ramt af ”uvejr” i 2017 – så et stort arbejde, men desværre ikke den store oplevelse.
Vi håber på bedre vejr i 2018. Til at holde båltalen lørdag den 23.6, har vi tilsagn fra 
Viceborgmester og formand for Klima- og Bæredygtighedsudvalget Anne Thomas.
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   hvor der er link 
til facebook mv. - Kom gerne med yderligere kommentarer/orientering om det der er sket i Hasle og
hvad der kan ske/skabes fremover!

http://www.haslebyting.com/


Byforskønnelsesprisen:
Byforskønnelsesprisen 2017 blev uddelt på et ”Fyraftensmøde” på Rådhuset den 17.11. Prisen gik 
til Arne og Karen Margrethe Hansen, Søndre Bæk 8. Det var 5. gang prisen blev uddelt.
Bestyrelsens håb om at prisen kan motivere andre til at være med til at forskønne vor dejlige by, 
mener vi delvis er gået i opfyldelse, men bytinget vil igen opfordre borgerne til at være aktive 
omkring ikke alene renovering, vedligeholdelse af husene, men også omkring renholdelse og 
oprydning af omgivelserne, så vi i fællesskab kan være stolte af en ren og pæn by. Flertallet lever op
til det, men vi har desværre nogle kedelige ”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. Det er 7.gang den skal uddeles i 2018. 
Efter behandlingen af de indkomne forslag til prisen, har bestyrelsen besluttet at Hasle Bytings 
ildsjælepris 2018 går til Susanne Krog Olsen, Hasle Idrætsforening.

Iværksætterpris: 
Hasle Byting ønskede i 2016, at markere, at Hasle af  Winterthur forsikring for 25 år siden blev 
kåret til årets iværksætterkommune. Hæderen blev dengang markeret den 16. sept.1991 med besøg 
af blandt andre daværende statsminister Poul Schlüter. 
Arrangementet fandt sted på Vækst-huzet, Bykærvej 4, Hasle – fredag den 30.september.
Udover indlæg og debat blev der uddelt en ny iværksætterpris.
Temaet var hvad gjorde at Hasle blev årets iværksætterkommune i 1991?
Hvad er der sket i Hasle de efterfølgende år?
Hvad muligheder er der for udvikling af Hasle nu?
Efter gode indlæg og debat blev prisen overrakt til Lone & Jesper Møller-Hansen, Væksthuzet. 
Prisen er ikke oprettet som en årlig begivenhed, men kan udpeges og uddeles af bestyrelsen, når 
der sker ting der berettiger til det.  (     Ingen uddeling i 2017)

Områdefornyelse:
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. 
Udvikling af aktivitetsparken – fondsmidler fra Sparekassen Bornholms Fond.

Rådhuset: (Hasles Kultur- & Medborgerhus)
Huset havde ved årets udgang været i brug 5 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. Den største begivenhed var dronningens besøg i huset 
og på skolen den 1.9,vi er meget taknemmelige for at Hasle kom med i programmet. Der vil snarest 
blive holdt et brugerrådsmøde med valg af bestyrelse og drøftet den fortsatte drift, fastlagt budget 
herunder takster for leje af lokaler. 
Igen i år en stor tak til Knud Erik og Signe for deres store engagement i husets daglige drift.

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 (herunder også handelslivet), - 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 dens medlemmer og HIF ser vi gerne gå foran og vise vejen.



Vi glæder os over, at vi nu har en selvstændig skole, hvor overbygningseleverne skal til Rønne. Vi 
fornemmer at vor skole udvikler sig løbende og vi glæder os over den positivitet vi fornemmer både
fra skolen og udenfor. Opgaven med at drive en selvstændig asylafdeling ved siden af den 
almindelige skoledel bliver også klaret. Vi glæder os over samarbejdet både med skolen og 
børnehaverne. Vi er parat til i fællesskab med skolen, at være med til en udvikling, der får flere både
fra og udenfor distriktet til at vælge skolen til, vort håb og mål er, at der igen kan blive en ”hel 
skole” i Hasle. Kommunens investering i dannelse af læringsmiljøer ser vi frem til.
Børnehaverne har god stabil tilgang – fødselstallene er positive.
Vi glæder os over, at der sælges huse som aldrig før, der ses ikke mange tomme huse længere og
vi håber, at der snart kan skabes nyt liv i flere tomme erhvervsbygninger, herunder Bia Lid og 
BRKs ejendom Karetmagergården - er det en realistisk udbudspris for denne ejendom?. 
Ting tager tid, men vi håber stadig, at den optimisme der er på øen pt. også kan fastholde- og skabe 
nyt liv og nye investeringer i vor by og havn. 

Arbejdsopgaver:
Nye kræfter til at løfte opgaverne 
Fortsættelse af brandings opgaven
Havnearealerne/Øen / By- & Havneudvikling
Nye boliger i området 
Kirkepladsens tilstand 
Benzin til Hasle

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 og støtte op om 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 vore frivillige hjælpere og tak til alle vore sponsorer og 
samarbejdspartnere, herunder pressen for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Bestyrelsen.


