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1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 
08.11.2017
Indeholdt i dagsordenens punkter

KEM byder velkommen og ønsker alle godt nytår 2018 på 
dette første møde i kalenderåret 2018.
Opfølgningspunkter fra sidste møde fremgår af 
nedenstående

2 BRK: 
Nyt plejecenter
”Spis sammen”? Tilbagemelding til Mette
Bia-Lid
Kirkepladsen
Oliedepotet
Skulptur H/R Rotary
 
Skolen:
Henvendelse fra skolen  - møde 18.1.2018

Havnen:
Husbåde?
”Vild med vand” 9.6.2018 – møde  Hasle 
Havn 8.1.2018
Lysmaster uden lys??

Rådhuset:
Vedligehold/renovering/investeringer
Ansøgning klimaskærm
Dato for brugermøde?

Aktivitetsparken:
Orientering

KEM orienterer om status på nyt plejecenter i Hasle. De 
politisk udvalgte medlemmer af byggeudvalget blev valgt i 
går på KB – møde. Understreges igen at det vigtigste har 
været af få det nye plejecenter til at ligge i Hasle. Positiv 
stemning i Hasle omkring det nye spændende plejecenter.
Bestyrelsen drøftede åbent det udsatte projekt ” Spis 
sammen” og bestyrelsen enedes om at meddele Mette fra 
BRK at hun og en arbejdsgruppe må overtage lederrollen i 
samarbejde med bl.a. skolen og Jens Jørgen Rasmussen, 
som har tilkendegivet at han og kirken ønsker at deltage i 
arbejdet.
Bia-Lid står stadig usolgt hen og bliver med tiden et øjebæ 
for byen. Bytinget er ikke vidende om nyt udover at 
journalist oplyser at bygningen stadig er på salgslisten. 
Omkring Kirkepladsen er der ikke nyt udover at der stadig 
er maling til afbenyttelsen til ny omgang maling hvis 
ønskes.
Ny pedel ved oliedepotet på Fælledvej undersøger 
muligheden for at borgerne kan besøge stedet samt høre om 
tankerne for fremtiden for depotet/området. Vi afventer 
spændt på tilbagemelding.
Desværre gik der politik i sagen om skulpturen fra Rotary. 
Hele 2 politiske udvalg behandlede overraskende sagen og 
tilladelse til opstilling blev ikke givet. Eneste mulighed er 
nu at opstille på privat grund eller den opstilles et helt andet
sted.

Formandsskabet har fået henvendelse fra skolen og at 
deltage i møde. Herefter blev etableret møde mellem 
bytinget, skolebestyrelsen og forældreforeningen. Godt 
positivt møde, som vil blive gentaget senere. Vi håber på et 
godt indskrivningstal til kommende bh.kl. og fortsætter den 
gode historie om skolen.



Bytinget har ikke noget nyt omkring husbåde i Hasle Havn.
GJ har afholdt møde omkring projektet ”Vild med vand” 
2018. Oplyses at en hel del havne på Bornholm deltager i 
dette års projekt. GJ orienterede om status på planlægning 
og at nyt møde vil finde sted. Der blev gjort opmærksom på 
at det er vigtigt at takke de deltagende parter.
Lysmaster uden lys på havnen har været på dagsordenen i 3 
– 4 år, nu er der kommet lys i nogle, men andre mangler 
stadig.
Rådhuset trænger til udskiftning af vinduer og andre ting, 
men i denne omgang er der ikke afsat penge hertil fra BRK. 
KEO omtalte problem med gulv i den store sal som stadig 
ikke er løst, nu vil fagfolk få afdækket problemet. Aftaler 
med de faste brugere på Rådhuset drøftet og der vil senere 
ske en gennemgang af alle aftaler med muligheden for en 
opdatering til nutidens prisniveau og se forholdet mellem de
forskellige aftalers prisniveau. Bytinget arbejder for at der 
kommer en bestyrelse med kasserer for Rådhuset i arbejdet 
på at uddelegere opgaver til borgerne. Udskiftningen af 
fotomaskinen er sket. LO understrede nødvendigheden af at 
få udskiftet bl.a. vinduer mv. Brugerråds – møde vil blive 
indkaldt og afholdt efter repræsentantskabsmødet.

Bytinget fik af SPB-fond tildelt kr. 40.000 i 2017 til nye 
tiltag i Aktivitetsparken og pengene er brugt. Nu afventer 
opsætning/opstilling af nye legemuligheder og endvidere 
skal der findes svar på uklarheder om f.eks. skel mellem 
parken og ”NORDLIV” samt fremtiden for de mobile 
opsatte toiletter.

KEM ønskede også at tilkendegive sin bekymring for flere 
og flere tomme lokaler ( læs butikker/bygninger) i Hasle og 
desværre har vi måske ikke set enden på det endnu. Derfor 
tanken om nye tiltag i disse lokaler spredes i hele 
lokalsamfundet og bytinget begynder allerede i aften ved 
fællesspisningen for de frivillige kl. 17.30

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 
samme:
Regnskaber for 2017 fremlægges

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger:
Hasle KanalØ

KEO omdelte 3 økonomiske bilag og gennemgik dem med 
kommentarer og uddybninger. Der er tale om regnskabet for
Hasle Byting 2017, regnskabet for Hasle Bytings 
Aktivitetsudvalg og regnskab for Rådhuset 2017. Bilagene 
gennemgås igen på repræsentantskabsmøde d. 14. 3. 2018.
KEM omtalte status omkring det meget spændende projekt 
med Hasle KanalØ, hvor der nu afventes tilbagemelding på 
fondsstøtte på kr. 200.000. Bytinget har fra starten foreløbig
afsat kr. 20.00 til projektet og senere kan yderligere 
bevilling komme på tale. I alt kan bytinget komme til at 
poste kr. 50.000 i projektet hvis det vel at mærke bliver 
effektueret. Hele projektet er prissat til lidt over en halv 
million kroner. Tidsperspektiver er, hvis pengene fra fonden
Realdania bevilges, 1/5 – 2018 – 1/ 5 – 2019.



4 Hasle hvad nu – lokale planer - status:
”Fyraftensmøder”
Evaluering af mødet 17.11.2017
Møde 11.1.2018 og 18.1– Gugga m. fl.
Møder for unge
”Snak sammen møder” 1. møde 12.1.18
Næste møde fredag den 2.2. kl. 15
Flere udvalg/grupper?

Fyraftensmødet med lokalplaner og Hasle Kanalø  d. 17. 11.
2017 blev omtalt positivt grundet bl.a. det store fremmøde 
og en god rollefordeling på mødet. KEM omtalte også 
møder herom med Gugga m.fl.
”Snakke sammenmødet” d. 12. 1. 2018 blev omtalt meget 
positivt med stort fremmøde på små 40 personer. Flere 
spændende arbejdsgrupper blev frembragt, bl.a. siloprojekt, 
gå-ture projekt, kunstmaler – projekt mv. Nyt møde finder 
sted 2. 2. 2018 kl. 15 – 17.

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget:
Hasle Nyt nr.1-2017-udkommer 7.3 stof 
deadline 9.2.
Jul i Hasle – evaluering – herunder 1658
og Godt Nytår ved havnebadet 
Fastelavn 11.2-12.2 - 2018
Påske i Hasle – uge 13 (24.3-02.04)
Forårsfest?
New Orleans Delight ?
Sct. Hans lørdag den 23.6-samarbejde 
med andre foreninger – båltaler?
Etape Bornholm
Musik- & Festuge uge 31?
Kulturugen–2018– Hasle dag søndag den 
16.9? –Tema – SPOR – Stormøde 30.1.18
kl.19.00 på Gudhjem Museum
Andre arrangementer/aktiviteter
Samarbejde/Tilskud HTEF

KEM og KEO orienterede bredt om nedenstående. Hasle 
Nyt har mistet nogle sponsorer, hvorfor indtægterne i 2018 
måske bliver noget lavere.
Badefestival i Hasle skal drøftes.
Som tidligere samarbejder bytinget med skolen om 
fastelavn. Påsken forventes afholdt som tidligere med 
økonomisk tilskud fra HTEF på kr. 10.000
Intet nyt omkring en evt. forårsfest i Hasle og stadig heller 
ikke nogen afklaring omkring koncert med New Orleans 
Delight grundet bl.a. usikkerhed i Allinge om 
jazzfestivalens overlevelse.
Bytinget håber på godt vejr til Sct. Hans og ikke det ” 
uvejr” som var i 2017. Bytinget har fundet båltaler.
Bytinget foretager sig ikke noget nyt omkring Etape 
Bornholm i Hasle Lystskov. Visefestival i uge 31 i Hasle 
undersøges. Bytinget deltager i møde d. 30.1. 2018 om 
Kulturugen 2018.   

6 Repræsentantskabsmøde den 14.3.18: 
Dagsorden gennemgås og godkendes
Afvikling/form drøftes og fastlægges
Skriftlig indkaldelse med 4 ugers varsel 
med: Nyhedsbrev, dagsorden, regnskab, 
budget – vedtægtsændringer?
Forslag til dirigent
Opgaver fordeles 
Ildsjælepris – indstillede emner drøftes 
og prismodtager besluttes – frist 20.01.18 
Diplom-Blomster-Gave

KEM havde udsendt forslag til kommende 
repræsentantskabsmøde d. 14. 3. 2018. Dagsorden – forslag,
mødeforslag til konstituerende møde, Nyhedsbrev samt 
beretning 2017.  Bytinget foreslår Tom Vesth som dirigent. 
3 Bestyrelsesmedlemmer er på valg og KS har tilkendegivet
at han ikke genopstiller. KS vil dog stadig fortsætte sit flotte
webmasterarbejde for bytinget. LO overvejer sit svar til 
formanden om evt. at opstille igen. BD genopstiller. JJR har
tilkendegivet at han gerne opstilles til bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår JJR og BD til bestyrelsen og svar fra 
LO afventer vi. Ny suppleant skal findes og en kvinde 
kunne være et godt bud. Usikkerhed omkring den ene 
revisors deltagelse fremadrettet. Bytinget vil fremlægge to 
forslag til vedtægtsændringer, dels omkring punktet 
økonomi og dels om det at kunne uddelegere opgaver til 
f.eks. arbejdsgrupper.
Debatten efter repræsentantskabsmødet skal have fokus på 
skolen i Hasle og derfor en politiker og skolens leder 
inviteret til debatten
Emner til årets Ildsjælepris 2018 blev åbent drøftet.



7 Orientering/Drøftelse/Kalender:
Møde med Tidende vedr. annoncering 
16.11-2017
Prisuddeling/BRK på Rådhuset -24.11.17
Nyhedsbrev/Jul udsendt
Arbejdsbil/Flagholdet?

KEM orienterede bredt og nedenstående. Meget positivt er 
der nu fundet en rigtig god løsning med bil til flagholdet.

8 Eventuelt:
Fællesspisning kl.17,30

KEM orienterer om at kommende fællesspisning kl. 17. 30 
er med 32 deltagere, primært fra bytinget men i år også med
Et antal frivillige fra HTEF. KEO orienterer om menuen og 
omtaler også  revisionsbemærkninger og hvordan de 
kan/skal løses.

GJ omtaler spændende bog og kommende arrangement med
forfatteren i Bogby i kommende uge.

9 Næste mødedato:  Konstituerende møde efter repræsentantskabsmøde 
14.3.2018

Bjarne D.


