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Hasle og Omegns Byting   

 
 

 

                                                                                                            Hasle, den 14. december 2022 

                            
Et år er ved at være gået og vi ønsker alle vore og jeres medlemmer og 
alle andre en glædelig jul samt et godt nytår – med tak for et rigtigt godt 
samarbejde i årets løb. 
 
”JUL i Hasle 2022” program for resten af året: 
 
Lørdag den 17. Dec.: 
Fra kl. 11.00 vil der være rytteroptog fra Siegårds Ridecenter som rider gennem byen og 
gør ophold ved de handlende, julemanden vil være i byen. 
Kl. 12.00 vil tegnekonkurrencens vindere blive kåret og præmierne overrækkes. Det sker i 
Hasle-Info på Rådhuset (der i øvrigt har åbent fra kl. 10 – 13) 
 
Kl. 15.00: Julekoncert i Hasle Kirke – med Louise og Anders Tuxen - fri entre 
 
Lørdag den 31. dec.:  
Kl. 11,45 – 13,00 Nytårsbadekur ved havnebadet–Fællesarrangement mellem Hasle Byting 
og Hasle Badeklub.  Der uddeles varm suppe og kakao. Alle er velkomne til at ønske 
hinanden et godt nytår, gælder også uden at bade. 
 
Repræsentantskabsmøde: 
På vores bestyrelsesmøde den 16. november 2022, blev det besluttet, at det årlige 
repræsentantskabsmøde vil blive afholdt torsdag den 23. marts 2023 kl.19 på Rådhuset, 
reserver allerede datoen nu. Dagsorden for mødet samt regnskab og budget vil blive 
udsendt medio februar 2023. 
 
Bytingets næste bestyrelsesmøde er fastlagt til torsdag den19. januar 2023. 
 
Nyt fra Hasle og Omegn: 
Bestyrelsen vil igen opfordre til at I bruger bladet til at fortælle om Jeres forening. Skriv nu 
et indlæg til det næste nummer, der har deadline den 27. januar 2023.  
 
Ildsjælepris: 
Prisen uddeles for 12. gang ved repræsentantskabsmødet den 23. marts. 
Hasle og Omegns Bytings ildsjælepris blev stiftet og besluttet på tingets 
bestyrelsesmøde den 9.maj 2011.Prisen uddeles ved det årlige repræsentantskabsmøde – 
første gang i 2012. 
Med prisen følger diplom, blomster og gave 
Hvem kan indstilles: 
Enkeltpersoner, foreninger og organisationer i hele bytingets forenings-/interesseområde. 

Indstillinger til prisen indsendes til formanden inden den 15.01.2023. 

Mail: kajerik.mortensen@mail.dk 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen            
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