
Konklusionsreferat, arbejdsbestyrelsesmøde i Hasle Byting   
på Rådhuset, onsdag d. 16.06.2021 kl. 15.00-16.45 

Fremmødte: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen, Leif Olsen, Jens Jørgen Rasmussen, Githa Jartoft, 
Karen-Margrethe Hansen, Richardt Vang-Olsen og Rigmor Skovgaard 
Afbud/udeblivelse: Janne Lærkedahl  
 

1 Hasles fremtidige projekter -Hasle er pt udpeget som muligt landsted for energiøen, 
hvor der skal opføres en transformatorstation.  
-Der er ønsker for at KanalØen bliver inddraget til et 
rekreativt område. Der er pt ingen afklaring af planer for 
øen. 
-Destinationens og BRK`s  projekt  ”Udviklingsplan for 
turismen frem mod 2030” peger bl.a. på Hasle og Nexø 
som udviklingsbyer. Hasle har bl.a. råstofhistorien, den 
maritime historie og havneområdets mange muligheder. 
-I turistbladet ”Denne uges Bornholm” er der ingenting om 
aktiviteter nævnt om Hasle 

2 Bytinget fremover- herunder 
-vedtægterne 
-hjemmesiden 
 
 

-Vi bør få tilrettet vedtægterne, så de passer med 
virkeligheden. Karen Margrethe og Kaj Erik blev nedsat 
som arbejdsgruppe. 
-Søren Finne vil gerne luge ud i forældede opslag på vores 
eksisterende hjemmeside, men vi bør få en ny platform og 
få forenklet hjemmesiden.  
Janne Lærkedahl og Githa Jartoft vil i dialog med Søren 
Finne, samt se mulighederne for en ny platform 

3 Berøringsflader med Bytingets 
foreninger. 
 ”Inspirationsmøde med byens borgere” 
Hvad er der af ønsker i Hasle – og 
hvordan får vi fat i folk, der gerne vil 
noget, fx på børne- og unge-området?  
Vi skal have nedsat rykkerteams og div. 
arbejdsgrupper 
 
 

-Det vil være en god ide at holde en inspirationsdag for 
Hasles borgere, og gerne sammen med Hasle I.F. 
Vi kan tage afsæt i Knud Andersens og Kim Sørensens 
visionsoplæg fra 2017 
-Det vil være dejligt at have en eller flere arbejdsgrupper, 
der kan hidkaldes, når arrangementer o.l. skal 
gennemføres. 
Rigmor Skovgaard vil kontakte Karin Pihl for at 
koordinere hjælpe- eller arbejdsgrupper/rykkerteam 
Pt mangler der fx en arbejdsgruppe omkring  
-pasning og drift af Hasle Gamle Rådhus 
-pasning og vedligehold af byens plantekrukker 
-aktivitetsparken/multihytten m.v. 
Kaj Erik, Knud Erik og Leif vil definere, hvilke opgaver, der 
bør nedsættes arbejdsgrupper til. 

4 Bopælspligt, møde 29.6 –KEM & KEO Vi fastholder ønsket om at bevare bopælspligten i Hasle 

5 Spareforslag til budget 2022 - Biblioteket 
 
 

Vi mangler konkrete tal for at kunne forholde os til en evt. 
lukning af det offentlige bibliotek i Hasle, som er et 
spareforslag fra BRK’s J,U og F udvalg til budgettet for 2022 

6 Diverse PCR-testcenteret vil fremover komme kl. 13.15-16.15 hver 
fredag. Vi ønsker betaling for rengøring efter hver åbning. 
 

7 Eventuelt 
 
 

Forslag om nye redningsstiger på Hasle Havn.  
Kaj Erik kontakter havnekoordinatoren for at høre, om der 
er noget på vej, som der er i andre havne på Bornholm 

8 Næste mødedato 25. august 2021 kl. 16.30, Rigmor laver kaffe m.v. til mødet 

 


