
Referat af bestyrelsesmøde på Rådhuset i Hasle Byting  

Onsdag d. 25.08.2021 kl. 16.30 

 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen (KEM), Knud Erik Olsen (KEO), Leif Olsen (LO),  Jens Jørgen 

Rasmussen (JJR), Githa Jartoft (GJ), Janne Lærkedahl (JL), Karen-Margrethe Hansen (KMH), 

Richardt Vang-Olsen (RVO) og Rigmor Skovgaard (RS) 

Afbud: Leif Olsen, Janne Lærkedahl, Karen-Margrethe Hansen samt Richardt Vang-Olsen 
 

1  Opfølgning af bestyrelsesmøder 21.04-26.05-16.06-2021 
Indeholdt i dagsordenens punkter herunder. 

2 a) BRK:  
Nye byggegrunde og byggemodning 
Manglende boliger 
Møde bopælspligt 29.6 – referater mv. 
Toiletforhold - herunder Klympen 
Storegade – parkering - møde 6.5 
Dialogmøder – BRK Frivilligt Forum –BBS 
– emner senest 31.7 
Møde med skovfoged 23.4 
Indstilling af valgtilforordnede til 
kommunalvalget 16.11 2021 
Diverse sager/henvendelser 
 

b) Skolen: 
Usikker skolevej/fodgængerfelt 
 

c) Biblioteket:  
Budgetbesparelser? 
 

d) Havnen: 
Projekt Hasle KanalØ 
Redningsstiger 
Acting for Climate 
 

e) Rådhuset: 
Driften af Rådhuset 
Rengøringsmøde 22.6 - orientering 
Vedligehold/renovering/investeringer 
Brugermøde 
Ny Samarbejdsaftale – udløb 31.12.2023 
Covid-19 – testcenter – ingen betaling for 
rengøring 
 

f) Hasle Info: 
orientering / evaluering -RS 
 

g) Aktivitetsparken: 
Dansegulv vedligeholdt 
Diverse orientering 
 

a) -Vedr. nye byggegrunde: KEM orienterede om 
hvad der rører på sig i kulisserne omkring 
mulighederne for flere byggemodne grunde og 
boligformer i byen.  
Der er nu synlig indsats fra BRK på området 
omkring bopælspligt. Kommunen har lavet et kort 
over huse med flex-boligstatus. Læs mere på 
brk.dk  
-Vedr. toiletter: De forskellige toiletter er nu 
åbnede rundt omkring – herunder Klympen. 
-Vedr. parkering på Storegade: Der er intet nyt om, 
at der bliver lavet vigepladser på gaden. 
Dialogmøder –Intet indsendt til BBS 
-Vedr. møde med skovfogeden: Der har været et 
møde med div. interessenter med den nye 
skovfoged, der er ansat januar 2021.  
-Vedr. valgtilforordnede: Kaj Erik har videresendt 
BRKs mail til div. foreninger om efterlysninger af 
valgtilforordnede til årets regions- og 
kommunalvalg.   
-Div. sager: Der er bl.a. rykket for, at cykelpumpen 
på torvet atter bliver sat op. 
 

b) Bytinget bakker op omkring det private initiativ 
omkring sikring og synliggørelse af fodgængerfeltet 
i krydset Østergade/Storegade 
 

c) Der er intet nyt om biblioteksbesparelser 
 

d) Der er intet nyt sket på trods af div. henvendelser 
til havneadministrationen fra KEM om projektet 
Hasle KanalØ 
Der er kommet nye redningsstiger rundt omkring 
på havnen. 
Vi har fået en henvendelse fra Acting for Climate: 
https://www.actingforclimate.com/scandinavia 
som har vist interesse for at samarbejde omkring 
et påtænkt besøg i sommeren 2022.  
Vi havde en løs snak om, at kloakafledningen i 
Hasle er mangelfuld på bl.a. havnen. Der bør 
sættes fokus på dette område.  

https://www.actingforclimate.com/scandinavia


 
e) Vedr. rengøring på Rådhuset: Der blev udfærdiget 

en rengøringsplan i samarbejde mellem 
formandsskabet og tre frivillige personer om 
rengøring rundt i huset. Det er fortsat de enkelte 
lejeres ansvar at rydde op, vaske op og gøre rent 
efter sig efter hver aktivitet.  
Vedr. vedligehold/renovering: LO holder fingeren 
på pulsen omkring Husets tilstand og melder 
tilbage til BRK og iværksætter arbejdsplaner, når 
noget skal istandsættes.  
 
Ny Samarbejdsaftale mellem BRK og Bytinget 
omkring Rådhuset-nuværende udløber 31.12.2023 
 
Brugermøde fastsættes senere 
 
Covid-19 PCR-testcenteret fortsætter indtil videre 
på Rådhuset hver fredag kl. 13.15-16.15 
 

f) Hasle Info holder i vinterperioden åbent lørdag kl. 
10.00-12.00.  
Om sommeren, i kulturugen og skolerne ferier, 
bliver der andre og flere åbningsdage.  
Der skal arbejdes med annoncering og 
synliggørelse af åbningstiderne.  
Hasle Info har en ansvarlig, der sørger for at fylde 
op med brochurer.  
Kunstnere kan udstille deres produkter og er selv 
med til at hænge/sætte op i Hasle Info. Ca. 1½ 
måned pr. kunstner.  
Det er fortsat muligt at melde sig med i 
arbejdsgruppen Hasle Info samt at komme med 
forslag og idéer til gruppen. Henvendelse: Britta 
Helweg hjornagervej15@mail.dk 
 

g) Orientering v/KEM 
 

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 
samme: KEO 
Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 
”Mellem os” 14.8? - orientering  (5.000) 

Orientering v/KEO 
 
Orientering v/KEM 

4 Hasle hvad nu – lokale udviklingsplaner: 
Borgerbrunch – foreningstilbud for børn 
og unge 11.9 –9,30-12   
Vedtægter – K-MH og KEM 
Hjemmesiden – JL-GJ-SF 
Arbejdsgrupper – RS – formandskabet 
EnergiØ – K-MH 

Borgerbrunch d. 11. september kl. 9.30-12.00, hvor 
foreningerne i Hasle får mulighed for at synliggøre sig 
overfor borgere i Hasle og omegn. Tilmeldingfrist senest d. 
3.9 til Trine Leerskov på e-mail: trine.leerskov@gmail.com  
 
Vedtægterne bliver der arbejdet med henover vinteren 
 
Hjemmesiden: JL og GJ skal have input til, hvad en ny 
hjemmeside som minimum skal indeholde. JL påtager sig at 
oprette en ny og mere brugervenlig hjemmeside i 

mailto:trine.leerskov@gmail.com


samarbejde med Søren Finne.  
 
Arbejdsgrupper:  
Plantekrukker og plantearrangementer bliver passet og 
vedligeholdt af frivillige i Hasle, og der er plads til flere 
frivillige, så man kan nedsætte en samlet arbejdsgruppe. 
Der ønskes en udvendig vandhane på bagsiden af 
Rådhuset.  
 
KMH har taget kontakt til Natur og Miljø vedr. EnergiØ 
 
Kaj Erik Mortensen og Knud Erik Olsen vil definere, hvilke 
opgaver, de påtager sig på Bytingets vegne 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 
Hasle Nyt nr.3-2021- er udkommet 
Orientere om hvem der får det leveret? 
Gadeteaterfestival uge 29 (22-24.7)  
Kulturugen–2021 
1658 – 8.12? RVO 
KUK i Hasle – orientering – oplæg drøftes 
Andre arrangementer/aktiviteter 

 Der kommer en fast rubrik i Hasle Nyt, hvem der 
distribuerer bladet og hvem der får det leveret, efter der 
har været nogle henvendelser vedr. dette.  
 
God og stor succes med gadeteaterfestivalen.  
 
Hasles dag i kulturugen i uge 39 er lørdag 18.9. Der bliver 
arrangementer på Hasle Torv, på Grønbechs Gård, i Kirken 
og Rådhuset. Læs hele programmet her:  
https://bornholmskulturuge.dk/2021-
program/?hvad=&hvor=1123&hvornaar=  
 
1658-arrangementet onsdag d. 8. december: Bytinget 
støtter økonomisk op om arrangementet, som Hasle –
Egnens Lokalhistorie og filmværksted står bag. Mere 
orientering om programmet følger.  
 
 KUK-i Hasle har haft nogle gode arrangementer, siden 
åbningen efter Covid-19 tillod det. New Orleans Delight d.  
13.7, Bjarne Kure d. 18.7 samt arrangementer d. 12.8 samt 
d. 26.8 med Erik Wessberg, og så er der en teatergruppe 
med forestillingen "Jeg bærer med smil min byrde" på 
Hotel Herold d. 5.9. Køb billetter her: 
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/llzxyfte4d  

6 Prisuddelinger:  
Ildsjælepris  
Iværksætterpris 
Byforskønnelsespris  

Punktet bliver udskudt til næste møde.  

7 Orientering/Drøftelse/Kalender: 
Arne Ipsen bogpræsentation den 13.8 
”Kongedatteren og Smedefamilien”  
Flagholdet - orientering 
BBS-generalforsamling 3.6  mv – GJ 
Lokalrådet – møde 8.9 – kl. 16 RS –MA 
Udviklingsplan for turismen  – interviews 
& møde i Domen den 3.6 – orientering – 
nyt møde 7.9 
CRT reception 1.okt. 14-16,30 –tale-gave-
flagning 

Tak fra Arne Ipsen til Bytingets bestyrelse 
 
Bornholms Borgerforeningernes Samvirkes 
generalforsamling fandt i år sted på Hasle Gamle Rådhus, 
og KEM viste interesserede rundt i huset inden mødet.  
 
Lokalrådets møder genopstår igen efter en lang covid-19 
pause, og første møde er d. 8. september kl. 16.00 18.00på 
Politigården i Rønne. RS, KEM samt Marian Anker deltager 
fra Hasle.  
 

https://bornholmskulturuge.dk/2021-program/?hvad=&hvor=1123&hvornaar=
https://bornholmskulturuge.dk/2021-program/?hvad=&hvor=1123&hvornaar=
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/llzxyfte4d


Udviklingsplan for turismen på Bornholm holder nyt møde 
d. 7. september på Destination Bornholm, og derefter en 
workshop på GSH i Rønne om aftenen.  KEM og KEO 
deltager fra Hasle Byting 
 
Der er åbningsreception d. 1. oktober kl. 14.00-16.30 på 
Center for Regional Turisme (CRT) som flytter ind i 
Bymarken 12, 3790 Hasle  

8 Eventuelt: 
 

Vi skal huske at fejre de frivillige i det nye år efter denne 
lange pause, som coronaen har medført.  

9 Næste mødedato:    
Onsdag d. 3. november kl. 15.00 på Hasle Rådhus 

 


