
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

onsdag d. 21.11.2018 kl. 13.00 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Jens Jørgen Rasmussen 

( gik kl. 15.05), Githa Jartoft 

Afbud:  

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

29.08.2018-- 

Opfølgning er sket – men mange ting 

genoptages i denne dagsorden. 

KEM bød velkommen og henviste til nedenstående 

dagsorden. 

 

2 BRK:  

Aflysning af bevarende lokalplan 

Plejecenter Bykær udsat i 3 år 

Diverse sager/henvendelser BRK 

Tomme erhversejendomme / Bia Lid 

Boliger-bopælspligt 

Kirkepladsen – orientering 

Hold byen ren 

Møde med politiske udvalg 15.11.18 

Mobilmast – Damløkkevej 21 

Skolen: 

Åben skole 22.10.18 

Borgermøde på Rådhuset 24.10.18 

Biblioteket 29.11 kl. 12 

Havnen: 

Brugerrådsmøde 24.10 – orientering 

Projekt Hasle KanalØ -  orientering 

Vild med Vand /Havnens dag - 25.5.19? 

 

Rådhuset:  

Orientering 

Vedligeholdelse/renovering 

Aktivitetsparken: 

Orientering 

Møde med MBJ 12.11.2018 

KEM orienterer om aflyst lokalplan i politisk regi, men 

byggereglementet gælder stadig mindes der om og dette 

skal overholdes. Bytinget ser tiden an vedr. ny lokalplan. 

Plejecenter Bykær udsat 3 år i budgetprocessen for 2019, 

det ærgrer vi os over. KEM omtaler en del sager såsom hold 

byen ren, nyt gelænder ved stranden mv. Intet nyt omkring 

tomme erhvervsejendomme, Bia-Lid mv. er et kedeligt syn. 

Bopælspligten skal overholdes og BRK har senest opgjort 

antallet til 53 med huse som ikke umiddelbart opfylder 

kriterierne for beboelse, bytinget tror dog at der gemmer sig 

mange gode forklaringer på mange af disse huse. Bytinget 

har OBS på bopælspligten. Kirkepladsen vil sikkert få malet 

fortovsstriber senere hen. Hold byen ren – kampagnen 

synes at have haft god effekt. Møde med politiske udvalg 

om tilflytning i forbindelse med visionen Bright Green 

Island mv. KEM og tilflyttet borger deltog for bytinget,. 

Ingen konklusikon pt. af mødet. Bytinget vil løbende drøfte 

visionen og det overvejes som tema til kommende 

repræsentantskabsmøde. Der orienteres om processen 

omkring høringen med ny stor telemast på 42 meter på 

Damløkkevej 21, bytinget ønsker, at det er naboerne o.a 

som udtaler sig. 

Skolen: Åben skole med en hel del interesserede forældre 

tilstede, fint borgermøde afholdt med mange borgere, 

invitation til juletræstænding d. 29.11. kl. 12 på biblioteket. 

 

Havnen: Stort program i brugerrådsmøde, pt. ikke noget 

referat. KanalØ – ansøgninger desværre med afslag pt. Men 

flere svar mangler dog. Reduceret projekt forventes. Vild 

med Vand d. 25.5.2019, en orientering givet hvor bytinget 

bakker op, men samtidig ønskes større klub-og forenings- 

engagement. 

Rådhuset: Orientering givet omkring behov for maling 

indendørs i 2019. BRK udskifter døren til køkkenet og 

kitter ved vinduer, i alt har BRK afsat kr. 110.00. KEO 

omtalte også problemer med belysningen i den store sal og 

at bytinget trak store veksler på den frivillige elektriker. 



Aktivitetsparken: Afventet tilladelse som nu er kommet. 

Visse nye legeredskaber til børnene er opsat og ny 

beplantning og oprydning vil ske snarest.” Skuret ved 

Nordliv” blev der orienteret om. Dialog med nye ejer af 

Nordliv omkring skel, toilet og andre  planer. Bytingets 

tanker om opsætning af skur til opbevaringssted ikke 

realisabelt pt.. 

3 Økonomisk orientering  og drøftelse af 

samme 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

Gugga/Knud Erik revision/møde  7.11 

vedr. LAG/projekttilskud   

KEO omdelte 2 bilag med årsregnskabet 2018, dels Hasle 

Byting/Aktivitetsudvalget og Rådhuset. Poster blev 

kommenteret og svar blev givet på spørgsmål. Bilag med 

opgørelse over forbrugets af BRK – midlerne vil blive 

udarbejdet. KEO orienterede også om revision fra 

ministeriets side vedr. havneprojekterne. 

Mobilt orgel synes at være fundet til fornuftig pris på 18. – 

20.000 kr., hvorfor der arbejdes videre med denne løsning i 

et økonomisk samarbejde mellem kirken og bytinget. 

4 Hasle hvad nu- lokale 

udviklingsplaner– muligheder?: 

Fyraftensmøder?  

Møder for unge? 

Træf for nye borgere/tilflyttere? 

 

Tidligere arrangementer omtalt og det svære ved at få 

ungdommen i tale. Også tanken om årligt møde med nye 

tilflyttere i Hasle blev foreslået. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Orientering om det der er sket og tanker 

for fremtiden. 

Kulturugen 2018 (Hasle dag 18.9) -

evaluering  

Møder med HIF - seniorfodbold 

Jul i Hasle 2018  - Træet tændes fredag  

30.11 – klargøring 28.11 – lys på havnen 

1658 møde den 24.10  om  8.12 

arrangementet  (Lokalhistorien) 

Fastelavn 03.03 -04.03 - 2019 

Påske i Hasle – uge 16 – 15.04 - 22.04 

Country-& Harmonikafestiva  6.7.8. 

juni?? 

Sct. Hans 23.6 -2019 – taler  mv 

Gadeteaterfestival – uge 30 - 25.7-27.7 

2019 – møde herom  8.10.2018? 

Musik- & festuge– uge 31- 2019??? 

Hasle Nyt nr. 4-2018 – udkommet 14.11 

Hasle Nyt nr. 1 2019 – deadline 8.2 (6.3) 

Godt Nytår/Nytårskur 31.12/Hasle 

Badeklub/Githa 

 

KEM og KEO orienterede bredt. Julebal ved HIF – 

seniorfodbold med positiv resultat, KEM/KEO rådgav og 

vejledte de nye arrangører. Juletræ i år fra Åkirkeby, det 

tændes d. 30.11. Bytinget ønsker mere hyggelys på 

havneområdet, hvorfor der indkøbes træer til havneområdet 

og julelyskæder ” genbruges”. Programmet for 

arrangementet 1658 er på plads. Fastelavn som tidligere i 

samarbejde med skolen. Måske vil HIF – seniorfodbold 

kunne arrangere fastelavnsbal….Planlægningen af Påske i 

Hasle er i gang. Der forventes ingen harmonikafestival i 

2019. Nyt tiltag med Gadeteaterfestival i uge 30 med base i 

Hasle synes at være på vej i 2019, meget positivt. KUK – 

tiltaget i Hasle omtales positivt. Bytinget drøftede åbent 

muligheden for at sikre sig korrekturlæsning for Hasle Nyt, 

uheldige eks. nævnt. GJ orienterer om badeklubbens tanker 

for nytårskuren, klubben har pt. 176 medl. 

  

 

 

6 Byforskønnelsespris 2018: 

Indkomne forslag drøftes 

Overrækkelse?  

 

 

Udskudt til 2019 efter de få indkomne forslag ikke opfyldte 

kriterierne.. 



7 Orientering/drøftelse/kalender: 

Møde med lærerstuderende angående 

skolen 11.10 

Lokalrådsmøde 21.11 

Bil til flaghold og anden kørsel 

Påskønnelse af frivillige hjælpere?  

H/R Pensionistforening 50 år – 17.12 - 

reception 16.12 

KUK i Hasle 

Sti ved Klympen? 

Repræsentantskabsmøde 2018 – 

fastlægges og dato udmeldes - forslag uge 

11-2019- dag? 

Ildsjælepris 2019 

 

KEM orienterer om givende møde med lærerstuderende, 

udsat lokalrådsmøde med politiet( nu 16. 1. 2019 kl. 16), 

det permanente problem med manglende egen bil til 

flagholdet blev igen drøftet åbent og tiden ses an. Den 

årlige påskønnelse af de frivillige programsættes til fredag 

d. 25. 1. 2019 efter bestyrelsesmødet. KUKs kommende 

programpunkter blev omtalt og der blev orienteret om 

økonomien i arrangementerne og andre praktiske ting. 

Henvendelse omkring et ønske om at få en gennemgående 

sti ved stranden( i klitten) fra Klympen og helt hen til 

Glasværksvej ønskede bytinget ikke at arbejde videre med 

 

Der afholdes repræsentantskabsmøde d. 14. 3. 2019 kl. 

19.00. Dette meddeles foreningerne og foreningerne kan 

også komme med forslag til årets ildsjæl. 

8 Eventuelt:  

 

 

Annoncering vedr. Jul i Hasle 

 

Visionsmøde i februar om Bright Green Island 

9 Næste mødedato:  (ultimo jan/primo 

feb.2019) 

 

Fredag d. 25. 1. 2019 kl. 15.00 

 

Mødet afsluttet 16.20 

Bjarne D. 


