
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

onsdag d. 20.11.2019 kl. 15.30  
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Jens Jørgen Rasmussen, 

Githa Jartoft og Janne Lærkedahl 

Afbud:  

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

29.08.2019: 

Opfølgning er sket – men mange ting 

genoptages i denne dagsorden 
 

KEM bød velkommen og sagde at der var fulgt op på 

sagerne samtidig med at visse ting ville fremgå af 

nedenstående dagsorden 

 

2 BRK:  

Budget 2020 – Turistinfo? 

Diverse sager/henvendelser BRK 

Cykelvejsprojektet 

Strandgade 23 - Gasværksgrunden 

Lade-standere på torvet 

 

Skolen: 

Indvielse og Høstfest  7.9 

Opbakning til initiativer 

 

Havnen: 

Dialogmøde 12.11 – orientering – 

KEM,KEO,JJR deltog fra bytinget 

Brugerrådsmøde 12.11 – orientering 

Projekt Hasle KanalØ -  orientering 

Vild med Vand /Havnens dag 2020? 

 

Rådhuset:  

Orientering 

Vedligeholdelse/renovering/indkøb 

 

Aktivitetsparken: 

Orientering 

 

KEM orienterede. Budget 2020 blev med besparelse på 

turistinformationen i bl.a. Hasle. Den lukkes. Interesse for 

at finde anden løsning, hvor HTEF er i dialog med 

Destination Bornholm herom. Bytinget ønsker løsning på 

en eller anden måde, informationskontoret en vigtig del af 

turisterhvervet. 

Nye bedre informative skilte opsættes iflg. BRK ved 

Klympen til foråret, skiltene er lavet.  

Tidligere butik med Antik i Storegade 61 er nu solgt, 

hvilket glæder bytinget.  

Pumpestationen og det gamle røgeri ved Sdr. Bæk bliver 

renoveret.  

Cykelvejsprojektet er igangsat, blandt andet med en ny 

toilet bygning i aktivitetsparken. 

Bytinget ønsker afklaring en gang for alle omkring 

Strandgade 23, hvor der hidtil har været deklaration om 

ikke at kunne bygges grundet gasforurening. 

Der kommer lade standere til 2 biler på torvet. 

  

Fin indvielse og høstfest på skolen. Bytinget bakker op hele 

tiden. En overbygning er der stadigvæk OBS på. 

 

Godt dialogmøde om havnen, ca. 20 deltagere. I det store 

og hele tilfredshed. Bl.a. blev der drøftet anvendelse af 

arealer/bygninger, øen og herunder helikopterflyvning. 

Orientering om brugerrådsmøde, referat følger. 

Hasle Kanalø mangler stadig den endelige fulde 

finansiering, hvorfor der stadig kan blive tale om et 

reduceret projekt. 

Havnens Dag i 2020 i Hasle er tvivlsom, idet datoen bl. a. 

kolliderer med Folkemødet.  

 

Ikke så meget nyt omkring Rådhuset. Småting er dog lavet 

løbende. Der er nu styr på rengøringen. 

 

Orientering omkring hærværk i Aktivitetsparken. 



3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme: 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

 

 

Ifølge kasserer KEO intet nyt, henvises til bilag fra sidste 

bestyrelsesmøde 

 

 

4 Hasle hvad nu- lokale 

udviklingsplaner– muligheder?: 

Fyraftensmøde 25.10 - evaluering 

 

 

 

Bytinget evaluerede fyraftensmødet d. 25.10. Positivt møde 

med god drøftelse og debat. Især situationen med turistinfo 

– besparelsen i Hasle gav anledning til stor bekymring og 

frustration. Flere forlag til anden løsning kom på banen. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Orientering om det der er sket og tanker 

for fremtiden: 

 

Kulturugen 2019 (Hasle dag 18.9) –

Åbningsdag 14.9 i Hasle - evaluering  

Jul i Hasle 2019  - Træet tændes fredag  

29.11 – klargøring ? - Nedtagning? 

Børnefestival i uge 42 

1658 -  møde den 23.10 i lokalhistorien  

om 8.12 arrangementet  

Fastelavn 23.02 -24.02 – 2020? 

Påske i Hasle – uge 15 – 6.04 - 13.04 

Sct. Hans tirsdag d. 23.6 -2020 – taler  mv 

Gadeteaterfestival 2020– uge 30 - 23.7-

25.7 2020 - henvendelse  

Hasle Nyt nr. 4-2019 – udkommet 13.11 

Hasle Nyt nr. 1 2020 – deadline 7.2 (4.3) 

Godt Nytår/Nytårskur 31.12/Hasle 

Badeklub/Githa 

KUK i Hasle – orientering – (12.2.2020?) 

KEM orienterede bredt. Meget positiv tilbagemelding på 

Kulturugen i Hasle, programmet dog måske for massivt. 

Arrangørerne roste Hasle for rollen som start by.. Bytinget 

har fået godtgjort udgifterne. 

Programmet til Jul i Hasle er i Hasle Nyt nr. 4. Juletræet 

tændes d. 29. 11. 

Børnefestivalen har nu været afholdt i 10 år – hvad sker der 

fremover? 

Til arrangementet 1658 kommer svensk historiker. Bytinget 

støtter som altid op om økonomien. 

Fastelavn – gerne i samarbejde med skolen og andre. 

Der forventes færre aktiviteter i forbindelse med afholdelse 

af Påske i Hasle. 

Emne til Sct. Hans – taler kom på banen. Vi prøver at få 

andre med i arrangementet. 

Stor succes med Gadeteaterfestivalen. Bytinget samarbejder 

gerne igen med teaterforeningen i 2020. 

GJ er tovholder på Godt Nytår – arrangementet.  

JL orienterede om kommende arrangementer/forestillinger. 

17. 1. 2020 kommer Anne Marie Helger + husbond, 12. 2. 

Benny Andersen – cabaret. – sted: Hotel Herold. 

 

  

   

6 Orientering/drøftelse/kalender: 

Fuglesangsprojektet opgivet 

Dialogmøde – Biblioteket (BD) 

Lokalrådsmøde 13.11 – (B.D) 

Påskønnelse af frivillige hjælpere?  

Flagholdet  mv.– møde 21.10  

Nye frivillige 

Frivillighedskontor på Rådhuset 5.12 

Repræsentantskabsmøde 2019 – 

fastlægges og dato udmeldes – forslag i 

uge 11 eller 12-2020- dag?( HTEF 18.3) 

(HIF 20.3) 

Ildsjælepris 2020 

Nyhedsbreve: Jul/nytår i december. og 

repræsentantskabsmøde mv. februar 2020 

 

Bred orientering fra KEM og BD. Dialogmøde på 

biblioteket ( hedder nu Hasle Bibliotek og Læringscenter) 

fik kun opbakning fra 2 brugere, derudover deltog 3 ansatte 

og en politiker. Statistik – tallene er kæmpestore, men svært 

at bruge til noget da både besøgende og udlånstal er 

sammenholdt med skolen. Alt registreres et sted. 

Orientering om besparelser på biblioteksområdet 2020. 54 

læsekredse på Bornholm, en læsekreds er i Hasle. Mange 

ressourcer bruge på materialer hvor ordblinde kan få gavn 

heraf. Deltager i landsprojektet Læselyst. Ellers meget 

positivt møde med positiv tilbagemelding. 

 

Også positivt møde i Lokalrådet. Ny leder af 

forebyggelsesenheden Poul Brix Bjerregaard ledede mødet 



 og det gjorde han meget fint. De store voldsomme 

narkosager og ditto vold kom helt naturligt på banen. 

Politiet kan dog ikke sige meget grundet efterforskningen. 

Der barsles med ny struktur for Lokalrådet. Politiet ønsker 

et årligt samlet møde og et årligt møde med hver gruppe for 

sig. Ellers orientering om roligt Folkemøde, rolig J – dag 

etc. Politiet mener ikke at den nye grænsekontrol skaber 

problemer for bornholmerne. 

 

Rådhuset lægger hus til for Frivillighedskontor d. 5. 12. 

 

Repræsentantskabsmødet bliver afholdt på Rådhuset, 

torsdag d. 12. 3. 2020 kl. 19. Afstemmes med Grønbechs 

Gård. 

 

Nyhedsbrev inden jul og i februar vil bl.a. orientere om 

ovennævnte og om indkaldelse af emner til Ildsjælepris 

2020. 

 

 

7 Eventuelt:  

 

 

Skøjtebanen til Hasle? Bytinget ønsker ikke at gå videre i 

sagen 

8 Næste mødedato:  (ultimo jan/primo 

feb.2020) 

 

7.2. 2020 kl. 15.30 på Rådhuset. Møde og efterfølgende 

spisning med frivillige 

Bjarne D. 


