
 

 

Hasle Byting 

 

 

Mødereferat af repræsentantskabsmøde i Hasle Byting 

Onsdag den 2. september 2020 kl. 19.00 i den store sal på Rådhuset 

Referent: Githa Jartoft 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

Dirigent: Tom Vesth 

Stemmetællere: Rigmor Skovgaard + Britta H. Larsen 

Indkaldelsesfristen til repræsentantskabsmødet er godkendt. 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Kaj Erik Mortensen fremlagde beretningen. Den kan læses på 

http://www.haslebyting.com/referater--indkaldelser.html 

 

Britta H. Larsen fik ordet for at fortælle om KUK i Hasle og foreningens kommende 

arrangementer d. 16. og 17. september i hhv. Hasle Kirke og på Hotel Herold. Læs 

mere her: https://www.facebook.com/kukihasle 

Andre foreninger samt flagholdet fik tak for deres tiltag og arrangementer i Hasle 

gennem 2019 

 

En opfordring: Bidrag meget gerne med historier, beretninger og/eller billeder til 

Hasle Nyt, som du synes vedkommer borgere i Hasle og omegnsbyerne Vang, 

Rutsker, Sorthat og Muleby. 

Der udkommer 4 blade om året. Skriv til k.e.olsen@outlook.dk hvis du vil bidrage 

med noget. 

 

Kommentarer til beretningen:  

Bent Ole: Stiller spørgsmål om parkeringsforholdene i Storegade fra Brugsen og 

mod både syd og nord. 

Rigmor: Ønsker at vi gør noget for turisterne efter turistinformationen er lukket, 

samt en kommentar til nogle lukkede toiletter, der på ingen måde er med til at 

servicere borgere eller turister hen over sommeren. 

Ulla: Også en kommentar til parkering på begge sider af Storegade samt et løst 

dæksel, bilerne får til at larme.  

Lis: Forslag om en skærm, turisterne kan klikke sig ind på for at finde info om vores 

område 

Jens Jørgen: Det kunne være en mulighed, at en gruppe af frivillige kunne fortsætte 

turistinformationen  

Iris: I Vang fungerer det rigtig godt med at frivillige passer Bixen i Vang 

Beretning blev godkendt! 
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3.  Regnskaber fremlægges af kassereren til godkendelse 

 

Kassereren fremlagde regnskabet for Hasle Byting for 2019 

Kommentarer: 

Sonja: Opfordring til at privatpersoner kan blive medlemmer af Hasle Byting for at 

få flere penge i kassen.  

Information: Pt er der 32 medlemsforeninger i Hasle Byting  

Georg: En mulighed for at hente nogle penge ind til Hasle Byting, kunne det være en 

ide, at flagholdet kunne sætte flag for privates fødselsdage og arrangementer mod et 

fastsat beløb. 

Regnskabet blev godkendt 

 

Kassereren fremlagde regnskabet for Hasle Rådhus for 2019 

Regnskabet blev godkendt 

 

Kassereren fremlagde budgettet for Hasle Byting for 2020 

4 Kontingentfastsættelse og fremlæggelse af budget 2020 

Kontingent foreslås uændret til kr. 150,- Vedtaget. 

Pause 

  

5. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. 

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre §6 i vedtægterne om en øgelse af bestyrelsens 

sammensætning: 

Bestyrelse Stk.1. Hasle Byting ledes af en bestyrelse på 7 personer. Der vælges 4 

medlemmer i de lige år og 3 medlemmer i de ulige år 

 

Dirigenten fik repræsentantskabsmødets godkendelse til at stille forslaget. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

6.  Valg: 

I lige år skal der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. 

På valg er: Leif Olsen, Bjarne Danielsen og Jens Jørgen Rasmussen – LO. og JJR 

modtager genvalg – BD er udtrådt af bestyrelsen 

Forslag fra Bytinget for to år: Janne Lærkedahl, Githa Jartoft, Jens Jørgen Rasmussen 

og Leif Olsen 

Forslag fra HIF: Karen-Margrethe Hansen Bager. Hun blev valgt ind for 1 år 

 

Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år: På valg er Janne Lærkedahl  

Suppleanter der blev valgt: Richardt Vang Olsen (2 år) og Rigmor Skovgaard (1 år)  

 

Revisorer: Per Holm og Karin Pihl for 1 år 

Genvalgt 
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Revisorsuppleanter: Christian Steenberg og Britta Helweg Larsen for 1 år 

Genvalgt 

 

Der blev foreslået, at revisorer fremover bliver ændret til bilagskontrollant. Det tager 

bestyrelsen ad notam 

7.   Eventuelt 

André: Besøg Hasle kirkegård. Den er flot. 

 

Hans Christian: Opfordring og tilsagn om flere frivillige til at lede og drive 

idrætshold 

 

Karen-Margrethe: Opfordring til at byde nytilflyttere velkommen og fortælle om fx 

vores idrætsmuligheder. 

Hvor er byens opslagstavle? Det vil være skønt at have et centralt sted, hvor vi slår 

noget op. 

 

Britta: Kan vi i samarbejde med Hasle Pakken (Hasle Turist- og Erhvervsforening) 

lave en velkomstkomité til nytilflyttere? 

 

Kaj Erik: Der efterlyses i dag huse til 3 familier, der vil flytte til Hasle. Vi skal have 

BRK til at få styr på de huse, der ulovligt bliver brugt som ferieboliger i byen. 

 

Husk, at der d. 8. september er teater ”1658” på Hasle Fælled kl. 19.30 

 

Opremsning af hvilke foreninger, der er repræsenteret eller ikke repræsenteret på 

aftenens møde 

Info: 

Den fulde Hasle pakke kan erhverves af nytilflyttere, der køber bolig i Hasle, 

Rutsker, Vang, Sorthat eller Muleby 

En halv Hasle Pakke kan erhverves af nytilflyttere, der lejer en bolig i Hasle, 

Rutsker, Vang, Sorthat eller Muleby 

Dirigenten slog fast, at bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, 

kasserer, sekretær og menige medlemmer efter mødet. 

Referatet er godkendt af mødets dirigent og bytingets formand den 03. september 2020 

 


