
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting 

på Rådhuset 

Torsdag d. 16.05.2019 kl. 15,00 

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

Githa Jartoft,  Janne Lærkedahl 

 

Afbud: Githa Jartoft 
 

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 25.1.2019 

og Repræsentantskabsmøde og 

konstituerende møde 14.3.2019. 

Hjemmesiden  ajourført 

KEM bød velkommen og orienterede om at alle 

opfølgninger var foretaget. En speciel velkomst til 

Hardy Pedersen og Robert Kure, BRK, samt Kim 

Sørensen, HTEF, som alle skulle deltage i punktet 2 

vedr. cykelprojektet/servicebygning. 

KEM henviser i øvrigt til opdateret hjemmeside. 

 

2 BRK:  

Cykelvejprojekt / Servicebygning – BRK 

deltager 

Tomme erhvers ejendomme 

Ejendomme i forfald 

Bopælspligtens overholdelse – 

henvendelser herom fra husejere 

Plejecenter Bykær/køb Nygårdsvej 15  

Nye boligområder – Kommuneplan 2020 

Kirkepladsen 

Henvendelse omkring skiltning erhverv 

Strandrensning  

40 km Zone? 

Ansøgning om stadeplads til  pølsevogn 

på torvet 

 

Skolen: 

Workshop på Rådhuset  den  8.5.2019 

Nabohenvendelse 
 

Rådhuset:  

Brugerrådsmøde 28.3.20193 – orientering 

Ny aftale om brug af Rådhuset 

Orientering om vedligehold mv 

Arbejdsdag (e) 
  

Havnen: 

Dialogmøde 4.2. 

”Vild med vand” Havnens dag den 25.5   

Projekt Hasle KanalØ – orientering 

BRK fremsendt 3 alternativer til oprindeligt forslag til 

cykelprojektet i Hasle, idet bl.a. sikkerhedsforhold 

nødvendiggjorde anden løsning. BRK orienterede om 

de overordnede tanker om det fremsendte og herefter 

åben drøftelse. Bytinget tilkendegiver stort ønske om 

at prioritere havnen, hvorfor en løsning med 

Strandgade/Havnegade/havnebakken er det ønskede. 

BRK er positive, men understreger flere gange at det 

er nødvendigt at gå området igennem og se om alle 

forhold er i orden og sluttelig at det er Vejdirektoratet 

som skal godkende endeligt. Også servicebygningen 

ved Fælleden blev drøftet og bytinget melder ind at de 

også gerne ser en cykelpumpe-station på Torvet, et 

ønske som BRK er positive overfor. BRK vil 

efterfølgende sende et nyt forslag til bytinget. 

 

Der synes at være nye positive toner omkring nogle 

erhvervsejendomme, idet tidligere antikbutik ved 

Brugsen er solgt og ny butik kommer her. Derimod 

synes projektet med ferielejligheder i tidligere Bia- Lid 

– bygning at være gået i stå. Det ærgrer bytinget sig 

meget over. 

Bopælspligtens overholdelse er et tilbageværende 

punkt til opfølgning og KEM kunne orientere om et 

par henvendelser fra borgere som ikke mente 

overholdelsen var i orden. BRK har desværre af 

sparehensyn ikke fået ansat den nødvendige jurist og 



 
Aktivitetsparken: 

Orientering 

 
 

kontormedarbejder, hvorfor fokus desværre er 

væsentligt svækket fra regionskommunens side. 

Bytinget forstår slet ikke det sparehensyn. 

KEM orienterede om regionskommunens opkøb af 

Nygårdsvej 15 som skal indgå i projektet nyt 

plejecenter i Hasle. Dette opkøb har hele tiden været 

bytingets ønske. 

Kommuneplan 2020 har indlagt nyt beboelsesområde 

ved Kumlehøjvej op mod Rutsker. Kirkepladsen er i 

øjeblikket meget optaget af maskiner mv. Der er stadig 

maling ” på lager” til interesserede. Henvendelse om 

skiltning til virksomhed er tilgået bytinget og 

videresendt til BRK. Helligpeder er som tidligere 

kontaktet for at stå for strandrensningen. Intet nyt 

omkring 40 km – zone – ønsket Fælledvej – Storegade, 

opbakningen synes tvivlsom.  

Bytinget har svaret BRK om at det lader sig gøre med 

en pølsevogn på torvet, da pølsevognen er mobil og 

køres væk og at der ryddes op hver dag. 

 

Skolen har afholdt workshop vedr. ønsket om at få 

overbevist politikerne om at skolen skal have en 

overbygning. KEM/KEO deltog. Kontakt fra nabo til 

skolen vedr. boldspil, en sag KEM følger op på. 

 

KEM orienterede omkring udsendt referat fra 

brugerrådsmøde på Rådhuset og forslag fra BRK til ny 

aftale til benyttelse af samme. I praksis som hidtil for 

nuværende brugere. Der arbejdes på bedre belysning, 

KUK administrerer nyindkøbt klaver. Arbejdsdage 

bliver 23. + 24. maj 2019. 

 

Referat fra havnen pt. ikke udsendt. ”Vild med vand” 

d. 25. maj i Hasle, det eneste sted i 2019. Problemer 

med bilspor/ brugen af Hasle Kanalø blev drøftet. I 

2019 kommer turistinformationen ikke på havnen ifl. 

Karen Pihl. 

 

KEM orienterer om vindskærmvæg på Multihytten og 

muligheden for opsætning af ” hel væg” ved meget 

vind fra vest. 

 

 

 

 

 



3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme: 

Udbetaling lokalsamfundspuljen 2019 

 

Sponsorer/fonde/ansøgninger: 

Grønbechs Gård 

Menighedsrådet/Jens Jørgen 

Orientering 
 

 

Bytinget har i 2019 modtaget kr. 80094 fra 

lokalsamfundspuljen. 

Grønbechs Gård bevilges 1/3 af musikhonorarer til 

torsdagskoncerter, i alt ca. 3000 kr. De øvrige 2/3 

forventes at komme fra HTEF og Grønbechs Gård 

selv. Jens Jørgen Rasmussin orienterer om ønsket med 

et køleaggregat i Kapellet til kiste/kister. Kirken har 

hidtil fået afslag på opfyldelsen af dette ønske, 

bytinget støtter ny henvendelse om dette. 

4 Hasle hvad nu – Lokale 

udviklingsplaner – Muligheder?  

Snak sammen møder –  møde 1.2. – 

Fremover møde efter bestyrelsesmøder? 
 

Bytinget vil på kommende bestyrelsesmøde i august 

måned drøfte om de fremover vil lave ”snak– sammen 

– møder” efter bestyrelsesmøderne. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Hasle Nyt nr. 2 udkommer  15.5  

Evaluering 1658 den 7.3 

Fastelavn - evaluering 

Påske i Hasle/Åben by – evaluering 

Sct. Hans – søndag den 23.6 - samarbejde 

med andre -  møde/planlægning 

New Orleans Delight koncert den 8.7 

Grønbechs Gård – musik -  møde 29.4 

Gadeteaterfestival uge 30-25.7-27.7 

Musik- & Festuge uge 31(29.7 – 3.8)? 

Kulturugen (13.-22.9)  

Hasles dag onsdag den 18.9 – åbning i 

Hasle 14.9 møder  i Hasle 26.4 – 20.5 - 

27.5   

KUK i Hasle - orientering 

Nye tiltag? 
 

KEM orienterede bredt om nævnte ting under punkt 5. 

Der tænkes nyt omkring arrangementet 1658. Der 

lægges igen op til samarbejde omkring Sct. Hans – 

arrangementet. Båltaler – emne kom på banen. KUK 

har nye planer i tankerne, men ikke fastlagt noget. JJR 

meddeler at der er gratis koncert i kirken d. 4. juli med 

meget anerkendt kirkekor.  

  

 

 

   

6 Orientering/Drøftelse/Kalender: 

LAG – generalforsamling 9.4 i Multihuset 

BBS generalforsamling på Bolsterbjerg 

11.4  
 

Bytinget deltog ikke i LAG – generalforsamlingen i 

Østerlars, Multihuset. 

KEM/KEO deltog i BBS – generalforsamlingen. 

 

7 Eventuelt: 

 

 

 

Intet at bemærke 

8 Næste mødedato 

 

 

29. august 2019 kl. 13.00 på Rådhuset 

 

Bjarne D. 


