
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

Fredag d. 07.02.2020 kl. 15.00 

 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Jens Jørgen Rasmussen, 

Githa Jartoft og Janne Lærkedahl 

Afbud: Janne Lærkedahl  
 

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

20.11.2019: 

Indeholdt i dagsordenens punkter 

Formandsskabsmøde  16.1.2020 

KEM bød velkommen og orienterede om 

fællesmøde/fællesspisning med frivillige på Hotel Herold. 

Nedenstående vil omhandle opfølgningen 

2 BRK:  

Strandgade 23 

Turist-/Borgerinfo? 

Hasle Camping – brug af fælled 

Diverse sager/henvendelser 

 

Skolen: 

Julefrokost 10.12 

Krybbespil 19.12 

Nyt logo 

Indskrivning - åbent hus 13.1 

Overbygning? I kmb i februar  måned 

 

Biblioteket: B.D 

Havnen: 

Referat brugerrådsmøde 12.11.2019 - 

reaktioner efterfølgende 

Projekt Hasle KanalØ 

 

Rådhuset: 

Vedligehold/renovering/investeringer 

Farveprinter - Megafon 

Overdækning i gården - BRK 

Dato for brugermøde? 

Tomme lokaler? Brug heraf? 

Aktivitetsparken: 

Orientering 

KEM orienterer. Sagen om tidligere gasforureningsgrund 

Strandgade 23 er pt. ikke kommet en afklaring og bytinget 

drøftede den videre strategi herom. Konklusionen blev at vi 

afventer en redegørelse fra BRK og sagens gang. 

Nedlæggelsen af den lokale turistinfo i Hasle optager 

bytinget og borgerne meget. Flere muligheder blev drøftet, 

men bytinget må erkende at det er en meget svær opgave. 

En ny mulighed kom på bordet og afklaring om denne. 

afventer dialog med HTEF. Bytinget var ikke optimistisk 

om det overhovedet havde sin gang på jorden. Hasle 

Camping har tanker om brugen af vis del af Fælleden, også 

her afventes tilbagemelding. KEM orienterede endvidere 

om status på cykelvejsprojektet mv.  

 

Skolen er i en positiv udvikling, hvilket bl.a. ses på 

kommende indskrivningstal. Bytinget har bl.a. bevilget 

støttekroner til madvogn og til et nyt logo. Den politiske 

beslutning omkring overbygning følges tæt af bytinget. 

 

Intet nyt omkring biblioteket. 

Mødereferat af brugerrådsmøde på Havnen blev vendt og de 

nye retningslinjer for Hasle Havn. Helikopterbeslutningen 

blev endevendt, bytingets holdning er helt uændret. 

Projekt Hasle Kanalø synes dødt pt. og nyt projekt blev 

drøftet. Skibet ”ANTON” fra projektet Levende Hav ligger 

til kajs i Hasle Havn i ugen op til Folkemødet. Det glædes 

vi ved. Møde herom d. 26. 2.  

 

Der orienteres bredt om Rådhuset, bl.a. indkøb af megafon, 

overdækning til dagplejen i rådhusgården samt nyt blålig 

gardin til den store sal. Kommende brugermøde aftales på 

konstituerende møde d. 12.3. 

Nyt toilet i Aktivitetsparken vi håber at det er færdigt/klart 

til påsken. 



3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme: 

Regnskaber for 2019 og Budget for 2020 

fremlægges 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

Cafe Kilden ansøgning om tilskud 

(1.000 kr. tidligere år) 

KEO omdeler i alt 4 bilag om økonomien og han 

gennemgår posterne. Bytinget har stadig god økonomi. 

Revisorerne har godkendt det fremlagte. 

 

”Kilden” har igen i år søgt tilskud, hvilket afstedkom en 

principiel drøftelse om hvordan vi bevilger til ansøgninger 

fremover. Ansøgningen blev godkendt. Fremover vil 

bytinget afsætte midler til nye aktiviteter i vort område og 

så bevilge til dem, som kan komme i betragtning. 

Medlemmerne får besked om muligheden. 

4 Hasle hvad nu – lokale 

udviklingsplaner - status: 

”Fyraftensmøder” 

 

Mulige emner til fyraftensmøder – vi ser hvad der kommer 

frem på repræsentantskabsmødet d. 12.3. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Hasle Nyt nr.1-2020-udkommer 4.3 stof 

deadline 7.2. 

Jul i Hasle – evaluering – herunder 1658 

og Godt Nytår ved havnebadet 31.12 

Lucia-kajak-lys-sang den 13.12 – 2020? 

Fastelavn 23.02-24.02  - 2020 

Påske i Hasle – uge 15 (06.04-13.04) 

New Orleans Delight – 06.07 

Sct. Hans tirsdag den 23.6-samarbejde 

med andre foreninger – båltaler ok 

Gadeteaterfestival uge 30- 23.7-25.7  

Kulturugen–2020– Hasles dag?  

KUK i Hasle - orientering 

Andre arrangementer/aktiviteter 

 

Bred orientering givet. Afholdte arrangementer blev 

evalueret og kommende arrangementer blev drøftet. 

Stor tilfredshed med samarbejdet med andre foreninger, 

som gerne ses udbygget fremover. 

Kulturugen: Hasles dag bliver fredag den 18.9. 

Fine arrangementer i KUK – regi. 

6 Repræsentantskabsmøde den 12.03.20  

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 31.01.20 og prismodtager besluttes –  

Diplom-Blomster-Gave 

 

KEM gennemgik de udsendte forslag til afviklingen af 

kommende repræsentantskabsmøde d. 12.3.  Kandidat til 

Ildsjælpris 2020 fundet. 

7 Orientering/Drøftelse/Kalender: 

Frivillighedskonter 5.12 på Rådhuset? 

Nyhedsbrev Jul/Nytår udsendt 15.12.2019 

Møder flagholdet/BRK 

BBS-generalforsamling 16.4 i Arnager 

 

 

GJ orienterede om besøget med Frivillighedskontor d. 5.12. 

lille interesse fra borgerne.   

Henvendelse fra Arne Ipsen blev drøftet.                                                    



8 Eventuelt: 
Nytårsmøde/Fællesspisning kl.17,30 

 

Oplæg til Nytårsmødet. 

KEO fremlagde en henvendelse/et forslag fra en borger.  

9 Næste mødedato:   Konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet  

12.3.2020 

Bjarne D. 


