
Referat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting på Rådhuset  
Onsdag d. 02.02.2022 kl. 15.00 

 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen KEM, Knud Erik Olsen KEO, Leif Olsen LO, Jens Jørgen Rasmussen, Githa Jartoft 
GJ, Janne Lærkedahl, Karen-Margrete Hansen, Richardt Vang-Olsen og Rigmor Skovgaard RS 
Afbud: Karen-Margrete Hansen, Richardt Vang-Olsen og Janne Lærkedahl 
Referent: Githa Jartoft 
 

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 10.11.2021: 
Indeholdt i dagsordenens punkter 
 

 

2 BRK 
1. Diverse sager/henvendelser  
2. Parkering Storegade – dialog politi mv 
3. Strandgade 23 
4. Nye boliger/boligformer byggemodne 

grunde, bopælspligt – orientering 
5. Fredede bygninger 
6. Budget 2022 åbnet? 

Skolen 
Havnen 

1. Projekt Hasle KanalØ – orientering 
Rådhuset 

Pop-up-PCR-test 19.12 – ca. 365 blev testet   
1. Vedligehold/renovering/investeringer 
2. Ny samarbejdsaftale – møde? Udløb af 

nuværende aftale 31.12.23 
 
Hasle-Info 

1. Orientering – RS 
 
Aktivitetsparken 

1. Orientering – KEM 

2. BRK 
1. Stjålet byskilt, ødelagte skraldespande m.m. 
2. Der bliver en vigeplads i Storegade 14-18, så 

biler fra nord og syd kan passere hinanden 
3. Den gamle gasværksgrund, Strandgade 23 er 

nu sat til salg 
4. Grunden ved Brobækkegård samt grunden, 

hvor der tidligere var planlagt nyt 
plejecenter, er begge i spil til nybyggeri, hvor 
der kan være muligheder for nye 
boligformer, fx familie- og ældrevenlige 
boliger og evt. fælleshus. Boligtyperne kunne 
være leje-, andels- og ejer. 
Der er fortsat fokus fra BRK på bopælspligten 
i Hasle by. Listen bliver kortere for hvert 
kvartal, dvs. der bliver flere afklarede 
hussager.   

5. Det midterste røgeri og det gamle salteri ved 
røgerierne er de eneste fredede 
bygningsværker, vi har i vores område.  

6. Der er afsat flere midler til renovering af 
Toftegården 
 

Havnen: -Der er iværksat 1. etape af udvikling af 
kanal-øen: Et læhegn, bænke og træpiller til at 
sidde/lege på. Alt er lavet af langtidsholdbart træ.  
-Der bliver på sigt sat en bålhytte på øen i nærheden 
af beachvolleybanen. 
-Rampen på Vestkajen bliver renoveret 
God dialog med havnefoged og havnekoordinator 
Rådhuset:  

1. Etablering af udendørsvandhane, maling div. 
steder, varmestyring og diverse 

2. Orientering givet 
Hasle-Info:  

1. Der kommer ikke mange folk på nuværende 
tidspunkt, men nok til at det giver mening at 
holde åbent. Der efterlyses nye, frivillige til 
at indgå i teamet omkring Hasle- Info. 
Henvendelse til Britta Helweg-Larsen.   

Aktivitetsparken: 
1. BRK bakker godt og hurtigt op om 

renoveringen af området.  
2. Den kunstige kælkebakke blev sat op af vore 

frivillige til glæde for børn og voksne. 
 



3 Økonomisk orientering og drøftelse af samme: 
Regnskaber for 2021 og Budget for 2022 
fremlægges 
Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 
Fondsansøger /Fundraiser /Fundraising? 
Cafe Kilden - FDF 

Regnskab: Fremlæggelse af årsregnskabet. Bytinget 
har ikke haft helt så store udgifter i år. Covid-19 har 
haft stor indflydelse på manglende aktiviteter i 
huset. 
Budget:  
Ønsker fra blomsterholdet:  
Der skal bygges nye blomsterstandere, da de gamle 
er svære at vedligeholde. Der arbejdes på nye 
muligheder.  
Ønsker fra Flagholdet: 
-alle 35 dannebrogsstandere/vimpler skal udskiftes 
til en mere holdbar type. 
-10-15 nye stænger inkl. Standere 
Haslenyt: 
Bladet bliver ca. 3000,- kr. dyrere at få trykket pga. 
stigende priser, dvs. ca. 15.000 kr. pr udgave, men vi 
kan givetvis spare 2000 kr. hvis vi giver en uge mere 
mellem stoffet bliver afleveret til det skal trykkes. 
Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 
Ansøgninger om sponsorstøtte fra Café Kilden og 
FDF blev begge godkendt. 

4 Hasle hvad nu: 
1. De 4 spor – orientering v/Trine Lerskov 

og Marianne Lind  
2. Samarbejdet med HIF 

Opfølgning om De Fire Spor på borgerbrunchen i 
efteråret 2021: 
1.Klubtilbud for børn/unge I Hasle og omegn: Det 
strandede pga. manglende opbakning. Håbet er at 
der på sigt kan blive et samlet officielt klubtilbud for 
hele Bornholm. 
Hyggestue spor: Det er strandet pga. frafald af 
initiativtagere og stramme regler for at lave frivilligt 
arbejde for børn. 
Maritimt spor: Der er én person, der vil være med til 
samle maritime aktiviteter på Hasle Havn, men der 
mangler samarbejdspartnere. Der bliver givetvis 
mulighed for kajakpolo, andre har ønsker om at 
sætte sejlklubbens joller i vandet. Men der mangler 
et formaliseret samarbejde om at få dette op at stå.  
Kreativt spor: Dette er strandet pga. manglende 
initiativtagere, men kan sagtens lives op igen 
 
2.Samarbejdet har været frugtbart. 
Der er et nyt initiativ på vej fra Hasle Idrætsforening 
om Legeland i Hasle Hallen om søndagene. HC er 
kontaktperson 
Der kommer Paddle-tennis ved stadion, der bliver 
oprettet et fitnesscenter på Bymarken i det gamle 
kyllingeslagteri. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget 
1. Hasle Nyt nr.1-2022-udkommer 2.3 

stofdeadline 4.2.2022 - evaluering 
2. Jul i Hasle – evaluering - herunder 

Luciakajak/Nytårskur 
3. Fastelavn 27.02-28.02 - 2022 
4. Påske i Hasle – uge 15 (09.04-18.04) 
5. Sct. Hans torsdag den 23.6-samarbejde 

med andre foreninger – båltaler  
6. Gadeteaterfestival 
7. Kulturugen–2022– Hasles dag? Tovholder 

1.Bemærk, at der fremover er ny deadline for stof til 
Hasle Nyt 
2.En lille del af julens og nytårets arrangementer 
blev aflyst/ændret, men i hovedtræk blev alt 
gennemført. 
3.Eventuelt arrangement følger snart 
4.Program følger snart 
5.Båltaleren er på plads og aftalt 
6.Hasle er ikke længere ankerby, da dette er 
overgået til Gudhjem. Men vi håber på at få nogle af 
forestillingerne til Hasle. 



8. DNs affaldsuge/-dag –  
9. KUK i Hasle – orientering JL 
10. Andre arrangementer/aktiviteter 

7.Hasles dag er fastlagt til torsdag d. 22. september 
8. Affaldsdag i Hasle lørdag d. 2.april 
9.Punktet blev ikke behandlet  
10.Spis sammen på Hotel Herold 2. onsdag i hver 
måned. Tilmelding på hotellet. 50,- kr. pr. barn og 
75,- kr. pr. voksen. 

6 Repræsentantskabsmøde den 23.03.22  
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 -frist 
31.01.22 og prismodtager besluttes –  
Diplom-Blomster-Gave 
 

Repræsentantskabsmødet bliver i år forhåbentlig 
gennemført som planlagt, og ikke forstyrret af Covid-
19. 
KEM har styr på dagsorden, beretningen og hvem 
der er på valg.  
KEO har styr på regnskab og budget 
Både KEM og KEO sidder deres periode ud, men i 
2023 søger både nuværende formand og kasserer i 
Bytinget afløsere. KEM er i gang med at nedskrive 
sine arbejdsopgaver for at synliggøre det for 
fremtiden. 
RS bestiller kringle, og køber kaffe, øl og vand 
Bestyrelsen mødes kl. 17.30 for at sætte borde og 
stole op, lave kaffe m.v. 
Ildsjælepris 
Der er indkommet to kandidater til prisen 
 

7 Orientering/Drøftelse/Kalender: 
1. Nyhedsbrev Jul/Nytår udsendt 

16.12.2021 
2. Beretning fra flagholdet og ønsker - JM 
3. Hjemmesiden 
4. Vedtægter – ændringsforslag – K-MH og 

KEM fremlægger 
5. Blomsterholdet –RS orienterer 
6. Nyt fra B.B.S. – GJ 
7. Påskønnelse af vore frivillige  
8. Udviklingsplan for turismen møde 7.12 
 

2. Se Pkt. 3 
3. Der skal justeres på den gamle hjemmeside, da 
arbejdet med den nye hjemmeside er strandet 
4. Vedr. vedtægtsændringer: Der arbejdes på at 
omdøbe Hasle Byting og lægge driften af Hasle 
Medborgerhus som en gruppe under Bytinget m.m. 
5. Se pkt. 3 
6. Der er bestyrelsesmøde i Bornholms 
Borgerforeningers Samvirke d. 3. marts 2022 og 
generalforsamling d. 28. april 2022 på Klemens Kro. 
GJ’s periode udløber i år og en anden borgerforening 
får deres repræsentant med i foreningen. 
7.  Der arbejdes fortsat på et samlet arrangement for 
Bytingets frivillige 
8. Mødet blev aflyst, og der arbejdes på et nyt møde 
med de involverede parter 

8 Eventuelt: 
 

Bytinget har givet en velkomstgave til den nye frisør i 
byen, ”Klippen”. 

9 Næste mødedato:   Konstituerende møde efter 
repræsentantskabsmødet den 23.03.2022 

 


