
Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2022 
 

Bestyrelsens skriftlige beretning for Hasle Bytings virke i 2021 og tanker for fremtiden. 

Denne beretning er som i 2020 præget af Covid-19, som dog kun har begrænset vores virke i 

mindre grad end i 2020. 

 

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 31 medlemmer ved udgangen af 2021. Året har som skrevet været præget af Covid-

19 også i 2021. Takket være hjælp fra mange og ikke mindst vore mange frivillige, har aktiviteten 

været stor på mange praktiske områder, Der sker stadig noget i Hasle. Vi har i løbet af året holdt 6 

bestyrelsesmøder heraf 1 on-line i januar og derudover er der blevet trukket meget på 

”formandsskabet”. Udvidelsen af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer i 2020 har skabt større bredde i 

arbejdet og især kan vi glæde os over det frugtbare samarbejde med Hasle IF, blandt andet med   

aktiviteten ”Hasle i Bevægelse”.  

 

Regionskommunen: 

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

vedrører Natur & Miljø vi og kommunen henvender sig om. Samarbejdet med en fælles 

indgangsperson fungerer stadig meget fint.  

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. 

Omkring overholdelse af bopælspligten for Hasle by, har der været et orienteringsmøde med BRK 

om deres øgede indsats på området, men vi ønsker stadig mere obs. og samarbejde angående de 

ubeboede huse/lejligheder i byen.   

I 2017 glædede vi os over, at det var afgjort, at der skal opføres et nyt plejecenter og at det bliver i 

Hasle. Det er pt. taget af bordet, Nygårdsvej15 er nedrevet og området er klar til bebyggelse og 

området trænger i høj grad til et løft på en eller anden vis, så et spændende boligprojekt ville være 

meget velkomment. Den bebudede renovering og vedligehold af Toftegården imødeses iværksat.   

Ordnede og tilgængelige toiletforhold i vores område kæmper vi stadig for. 

Vores ønske om flere boligområder blev hørt og er nu med i kommuneplanen. Vort håb er nu, at der 

snarest vil være interesse for opførelser af boliger under en eller anden form, mangfoldighed blev 

nævnt flere gange, da det blev drøftet på fyraftensmødet for 3 år siden og vi har haft kontakt med 

bolig-aktører for at skabe interesse for at starte op i vores område. Byggemodnede grunde er 

udsolgt. Det er en vigtig opgave til stadighed, at gøre opmærksom på manglende boliger og 

byggemodne grunde overfor BRK og private aktører. 

I starten af året blev vi orienteret om, at der skete nogle uheldige ting i Hasle og efter sonderinger 

tegnede der sig et billede af, at der er brug for fritidstilbud og et sted at være for de unge. Hasle har 

brug for et sted med aktiviteter til de unge efter 3-4 klasse. Vi har prøvet at presse på for at få et 

nødvendigt unge-tilbud i Hasle, helst i kommunalt regi. 

 

Borgerinddragelse/Fællesskab/Dialog: 

Er en vigtig forudsætning for at opnå resultater, ikke alene for kommunen og bytinget, men også for 

vore medlemmer. Det kan ske og sker på forskellig vis, såsom fyraftensmøder / spis sammen / snak 

sammen og på anden vis. På årsmødet den 2.9.2020 blev bestyrelsen udvidet fra 5 til 7 medlemmer 

for at få flere kræfter til bytingets arbejde. På årsmødet kom der mange nye ideer på bordet, blandt 

andet opstart af Hasle- Info. Det skete Kristi Himmelfartsdag den 12.5, efter at flere havde lagt 

rigtig mange kræfter i arbejdet dermed. Afholdelse af ”Borger Brunch” 11.9 var også et nyt 

initiativ der resulterede i de 4 spor, som vi håber andre vil/kan orientere om her i aften. 

 

Hasle Havns Brugerråd og Hasle Havn 

Der er sket en del ændringer i ledelsen af de bornholmske havne også her lokalt. Vort håb er, at en 

ny lokalplanlægning for havneområdet snart iværksættes, så der gives bedre mulighed for 

investeringer i ikke havnerelaterede formål. Vi glæder os stadig over renholdelsen og den 

nødvendige vedligeholdelse, som det sparsomme budget giver mulighed for. Et handicaptoilet på 



vest-kajen har vi stadig til gode og vi prøver at holde ”sagen varm”. Det årlige brugerrådsmøde blev 

afholdt den 6.oktober. Referat kan ses på kommunens hjemmeside under havne. Arbejdet med et 

lokalt projekt på kanaløen blev igangsat i mellemjulen. 

Vi må se hvad vi i samarbejde med havnen/BRK kan udvikle i 2022. Bytinget hilser alle initiativer 

der kan skabe liv og omsætning i vor by og ikke mindst på havnefronten velkomne, men det kræver 

kræfter/initiativer fra andre sider. 

 

Aktivitetsudvalget/Samarbejdsudvalget: 

Der kom i modsætning til i 2020 igen gang i mange aktiviteter i 2021. Vi har bestræbt os på at 

markere højtiderne visuelt og det lykkedes også at samarbejde omkring afvikling af New Orleans 

Delight i kirken, Gadeteaterfestival, efterårsferien, markering af 1658, Jul i Hasle, Godt Nytår på 

havnen mv..  Hasle viste også flaget i kulturugen i uge 38 – takket være blandt andet Kirken, KUK, 

Grønbechs Gård og Kulturugen. Skt. Hans bålet måtte aflyses grundet krav om coronapas og 

zoneinddeling. 

”KUK i Hasle” måtte desværre aflyse den planlagte store fejring af 75 året for russernes hjemrejse, 

men fik afviklet nogle fine arrangementer i sidste halvdel af året – tak og ros til Britta og Janne og 

hjælperne for deres store arbejde. 

Behovet for at samarbejde og koordinere omkring arrangementer og andre ting er stadig en 

nødvendighed, som vi i fællesskab stadig må og arbejde videre med. 

Stor ros til de frivillige, herunder flagholdet og blomsterholdet, uden jer ville det ikke være muligt 

at gennemføre alle de praktiske opgaver bytinget har påtaget sig.  

Bytinget håber at der stadig vil være kræfter, meget gerne yngre, til fortsat at sætte fokus på Hasle, 

det har vist sig, at når vi står sammen og trækker på samme hammel, er der skabt resultater.  

Grundet corona er det usikkert hvad der kan afholdes i 2022, men vi håber på en normalisering. 

Vi ser meget gerne nye tiltag, gerne fra vore medlemmer, tiltag der gør Hasle endnu mere attraktiv 

at bo i -og besøge.  

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. 

 

Byforskønnelsesprisen:  

Prisen blev ikke uddelt i 2021. Der var indkommet 2 forslag til bestyrelsen, men vi mente ikke de 

helt opfyldte kriterierne for uddeling. 

Prisen er siden stiftelsen i 2009 uddelt 6.gange. 

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.  

 

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 var 9.gang den blev uddelt i 2020.   

Den blev ikke uddelt i 2021, der var kandidater, men grundet udsættelse af repræsentantskabsmødet 

og andre ting blev det besluttet at springe over. Efter behandlingen af de indkomne forslag uddeles 

prisen for 10. gang i 2022 til ………….  

 

Iværksætterpris:  

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 2021) 

 

Områdeudviking/-fornyelse: 

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. EnergiØ Bornholm følges med spænding, vil et evt. nationalt center for grøn 

energi blive placeret i vores område?  



Hold vor by ren: 

Bytinget kan kun opfordre alle til at være med til at holde vor by, herunder aktivitetsparken, skov og 

strand rene, så vi i fællesskab kan være stolte af en ren og pæn by, til glæde for os selv og vore 

mange gæster. Gode initiativer den 20 og 27. februar i by, skov og på øen. 

Regner med at vi tilslutter os DNs affaldsindsamling (28.3-3.4) lørdag den 2.4.  

 

Rådhuset: (Hasles Kultur- & Medborgerhus) 

Huset havde ved årets udgang været i brug 10 år- grundet Corona har det igen været et lidt svært år, 

men takket være de mange gode år tidligere, har der været noget at tære på. Nu håber vi på et mere 

åbent år med fuld adgang til aktiviteterne. Huset er blevet stillet til rådighed for PCR-test i 20/21 til 

stor glæde for mange. 

 

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 

også borgernes opbakning er vigtig og nødvendig. 

Skolen: Vi glæder os over, at vor skole udvikler sig løbende. 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. 

På begge børnehuse er der stadig en stabil tilgang af børn. 

Vi glæder os over, at der handles huse som aldrig før, der ses ikke mange tomme huse. Der er også 

kommet liv i flere af de tomme erhvervsbygninger/-lokaler. Vort håb er, at denne udvikling 

fortsætter, så der kommer nyt liv i disse ejendomme.  

Vi glæder os over at CRT flyttede til Hasle – vort håber at CRTs tilstedeværelse kan være med til at 

udvikle de store erhversmuligheder der er i Hasle, især på havneområdet, men også i nærområdet og 

være med til at fremme turismeudviklingsplanen frem mod 2030. DEKRA ønskes også velkommen 

til Hasle. 

Ting tager tid, men vi håber stadig, at den optimisme der er på øen pt. også kan fastholde- og skabe 

nyt liv og nye tiltag/investeringer i vor by og ikke mindst på havnen.  

 

Arbejdsopgaver: 

Nye kræfter til at løfte opgaverne  

Fortsættelse af brandings opgaven 

Havnearealerne/Øen / By- & Havneudvikling 

Nye boliger og byggemodne grunde i området  

Bopælspligtens overholdelse 

 

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

ske/skabes fremover! 

 

Økonomi: 

Regnskabet vil senere blive fremlagt og kommenteret af kassereren, 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 gerne fra vore 

medlemmer til almennyttige formål.  

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. 


