
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

onsdag d. 23.08.2017 kl. 16,00 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, , Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Kennie Skovgaard,  Jens Jørgen 

Rasmussen, Githa Jartoft  

Afbud:  

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

23.05.2017: 

Opfølgning er sket – men mange ting 

genoptages i denne dagsorden. 

KEM bød velkommen med håbet om, at alle havde 

haft en dejlig sommer. Dagsordenen indeholder som 

tidligere en hel del efterretninger. 

2 BRK:  
Lokalplan/plangrundlag – møde 7.6 

Strandrensning 

Kirkepladsen 

Bia Lid 

Gasværksgrunden 

Nørregade 

Pølsevogn 

Nye bænke 

Miljøpedeller 

Cykelstiprojekter 

Mobilhome – parkering/overnatning 

Budget 2018 

Toftegårdens fremtid  

Integration - møde 28.6 – møde ang. 

madarrangement 24.08 kl. 14-16 på 

Rådhuset 

 

Skolen: 

Besøg af dronningen fredag den 1.9 

 

Havnen:  

”Vild med vand” 10.6 

Nyt projekt  - ”Kanaløen” 

Husbåde 

  

Rådhuset:  
Besøg af dronningen fredag den 1.9 

Print/fax maskine fra Børnehuset? 

Orientering i øvrigt 

 

Aktivitetsparken: 

Orientering 

 

 

 

 
 

KEM orienterer: 

Møder om lokalplan/plangrundlag er i gang på øen, pt. 

omkring Svaneke. I Hasle ønskes også afholdt et 

borgermøde herom. 

Strandrensning blev omtalt. Vi drøftede at byen som 

helhed havde brug for opråb om at se ordentlig ud 

uden ukrudt mv. Vil gerne være en Grøn by. Fokus er 

på det. 

Kirkepladsen skulle efter planen være på tegnebrættet 

nu i BRK, men andet er pt. prioriteret. Vi drøftede 

åbent om muligheder for denne ikke kønne store plet i 

byen. Fondsmidler til området undersøges. 

Bia-Lid er desværre stadig et ” rodebutik” og trods 

henvendelser er intet sker. Nu gror det hele bare til. 

Der blev orienteret om Gasværksgrunden, hvor der 

ikke må bygges nyt pt. 

I Nørregade er ejer i gang med nedtagning af tegl i den 

meget omfattende renovering. Vi ser hvad der sker. 

Sagen om pølsevognen står hen i det uvisse, idet intet 

nyt er kommet frem herom. 

Bytinget har modtaget 2 bænkesæt fra BRK og disse er 

allerede placeret. 

Miljøpedel – ordningen i BRK overvejes stadig som en 

mulighed for bl.a. arbejde i Aktivitetsparken. 

Den nye cykelsti gennem Hasle er der ikke noget nyt 

om pt. 

Henvendelse fra borger omkring Mobilhome 

undersøges nærmere hos BRK. Skiltning ønskes. 

Ingen forslag til besparelser i budget 2018. 

Der forestår pt. forhandlinger vedr. grunden til nyt 

plejecenter i Hasle ved Brobækkegård. Vi håber det 

bedste. 

Op til sommeren var der møde på havnen med BRK og 

flygtninge fra Hasle, med det formål at bringe 



lokalsamfund og flygtninge tættere sammen og skabe 

dialog med vores nye borgere. Konkret forslag var at 

der skulle afholdes et madarrangement i efteråret 2017. 

Møde herom finder sted i morgen d. 24.ds. KEM,KEO, 

JR og BD deltager fra bytinget. 

 

Bytinget glæder sig over at dronningen besøger skolen 

i Hasle og Rådhuset. 

 

Arrangementet ” Vild med vand” med tovholder GJ 

blev rost. GJ omtalte de ting som kunne forbedres 

fremadrettet. 

 

Projektet omkring ”kanaløen” har ligget stille et stykke 

tid grundet ferie. Skitse er lavet og nu er denne 

tilrettet. Gugga fra BRK skal finde fondsmidler. 

 

I dagens dagblad Bornholms Tidende omtales nyt 

omkring husbådene i Hasle. Meget er sket herom, så vi 

afventer det som sker i virkelighedens verden inden vi 

jubler. 

 

KEM orienterede om det forestående besøg af 

dronningen i Hasle og omtalte en meget udførlig 

drejebog om besøget. KEM byder velkommen på 

torvet og der vil også blive dans på torvet, hvorefter 

der vises rundt på Rådhuset. Gave til dronningen blev 

fremvist. 

 

Børnehuset har foræret Rådhuset en udtjent 

kopimaskine, det undersøges nu om mulighederne for 

brugen heraf. Det store behov er hos lokalhistorien og 

filmværkstedet. LO er tovholder for at afdække behov 

og muligheder. 

 

Ny super opvaskemaskine - indkøb blev omtalt til 

Rådhuset. 

 

Som det også er fremgået af pressen har vi igen været 

udsat for voldsomt svineri i Aktivitetsparken ved 

grillhytten. Vi håber det bedste fremadrettet. 

Der har været uheld omkring en sansegynge i 

Aktivitetsparken, BRK er forsikringsansvarlig via 

partnerskabsaftale. 

 

 



 

3 Økonomisk orientering  og drøftelse af 

samme 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

Sparekassen Bornholms Fond 

Færgens festdag den 3.9 kl. 10-16? 
 

Fondsmidler ansøgt og vi har fået en pæn del af det 

ansøgte. Aktivitetsparken ønskes mere børnevenligt, 

der ønskes redskabsrum mv. Tilgængelighed 

medtænkes. 

Bytingets deltager ved Færgens festdag. Bod laves 

med branding af Hasle. KEM, KEO og GJ deltager. 

4 Hasle hvad nu – Lokale 

udviklingsplaner – muligheder?: 

Drøftelse 

Genoptaget, noget nyt? Nej 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Tilbageblik på arrangementer siden sidste 

møde og tanker for fremtiden: 

Countryfestival 8.6 

Harmonikafestival 09-10.6 

Sct. Hans 23.6 

New Orleans Delight 10.7 

Musik- og Festuge(dage) uge 31(31.7-5.8) 

Kulturugen møde 24.5  (16.9-25.9) 

Julebal?  

Jul i Hasle 2017  - (8/12) 

Godt Nytår /Badeklubben 31.12 

Materielkøb / HTEF/samarbejde 

Hasle Nyt nr. 3- udkommer 16.8 
 

KEM/KEO orienterede bredt herom. Økonomien i 

arrangementer oplyses af KEO. 

Julebal opgivet fremadrettet. Der overvejes 

fastelavnsbal i stedet. Juletræ tændes 1. 12. 2017, vi 

efterlyser et stort flot juletræ som sidste år..  

Opbakning til 8.12 arrangement og Nytårs 

arrangement. 

Samkøb af parasoller med HTEF omtalt. 

Hasle Nyt nr. 3 udkommet og ideer til nye ting 

forelægges. 

6 Byforskønnelsespris 2017: 

Blev uddelt sidst 3.10.2014 

 

Iværksætterpris? 
 

Åben drøftelse og emner foreslået af bytingets 

bestyrelse. Nu spørges medlemmerne og bestyrelsen 

afgør sluttelig 

 

Åben drøftelse og emner foreslået. Punktet står åbent 

indtil videre 

7 Orientering/drøftelse/kalender: 

Referat fra lokalrådsmøde 17.5 

14.6 – Indvielse af grillområde i 

Haveforeningen 

Etape Bornholm 2017 – start 24.7- debat 

Arbejdsbil?? 
QR koder? 

 

KEM orienterede hvor kritikken omkring Etape 

Bornholm i Hasle blev vendt. Haveforeningen har 

afholdt ” indvielse” af nyt grillområde. Nyt forslag til 

arbejdsbil blev fremlagt af KEO. Fint forslag som der 

arbejdes videre med. Åben drøftelse af QR – koder, 

som er lavet men ikke opsat. Ingen afklaring pt. 

8 Eventuelt: 

 

 

1) KS oplyste om de fine besøgstal på 

hjemmesiden og Facebook 

2) JR kommenterer siloens tårn på havnen som er 

et øjebæ 

3) LO ønskede Rådhusgade som en slags ” 

flagalle´ op mod kirken( på Rådhussiden) 

9 Næste mødedato:  (primo november) 

 

8. november 2017 kl. 16.00 på Rådhuset 

Bjarne D. 


