
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

Fredag d. 25.01.2019 kl. 15.00 

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

Githa Jartoft 

Afbud: Githa Jartoft, Jens Jørgen Rasmussen 
 

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

21.11.2018: 

Indeholdt i dagsordenens punkter 

KEM bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde. 

Meddelte at arrangementet med indbudte frivillige var 

ændret til at fællesspisningen ville foregå på Hotel Herold 

og ikke på Rådhuset. Endvidere ville der blive afholdt et 

informerende/debatterende møde med de frivillige på 

Rådhuset inden fællesspisningen. I alt vil 22 – 24 frivillige 

deltage. 

2 BRK:  

Ny boligpolitik - høringssvar 18.01 

Bornholmermålene - høringssvar 14.01 

”Sænk dit energiforbrug” temamøde 20.2 

Folketingsvalg-2019 – EU-valg 26.05 - 

Valgtilforordnede 

40 km Zone igennem byen 

Skolen: 

Ny legeplads 

Åbent hus 14.1 

 

Biblioteket: B.D 

 

Havnen: 

Referat brugerrådsmøde 24.10 .2018 

Vild med Vand – møde 31.1 kl. 17.00 

Dialogmøde 4.2 kl. 16-18 på Rådhuset 

Projekt Hasle KanalØ-møde Gugga 18.12 

 

Rådhuset: 

Vedligehold/renovering/investeringer 

Dato for brugermøde? 

 

Aktivitetsparken: 

Orientering 

 

KEM tog afsæt i de fremsendte høringssvar fra bytinget 

vedr. ny boligpolitik og Bornholmermålene. Bytinget 

præciserer mangfoldighed i boligpolitikken og angiver 

muligheder for kommende boliger i Hasle. 

Bornholmermålene tog bl.a. udgangspunkt i, at bytinget vil 

en ren og grøn by. 

KEM orienterede om kommende åbent arrangement ” Sænk 

dit energiforbrug” d. 20.2., hvor der vil være oplæg fra 

professionel energirådgiver. Ønsker borgere at være 

valgtilforordnet til kommende valg til Folketinget og EU – 

parlamentet, så henvend jer gerne til KEM. Bytinget ønsker 

at arbejde videre med forslag til en 40 km – byzone i hele 

Hasle, evt. begrænset til Storegade – Fælledvej. Skolen har 

fået ny legeplads, men mangler stadig ressourcer til bl.a. 

gynger. Bytinget vil som tidligere gerne bakke op om den 

lokale skole og bevilger op til 10.000 kr. til nye gynger. Vi 

venter spændt på de kommende indskrivningstal for 

kommende bh.kl. 2019 – 20. Bytinget har gennem mange år 

ønsket og håbet på en hel skole og vil nu igen rette 

henvendelse til politikerne om dette store ønske. 

Filmprojekt omkring skoleindskrivningen måtte aflyses 

grundet sygdom. 

 

Bornholms Folkebiblioteker har afholdt dialogmøder rundt 

på alle biblioteker. Fremmødet var meget beskedent, men 

møderne gode til at høre brugernes oplevelser og ønsker. I 

Hasle blev mødet afholdt d. 26. 11. 2018, et meget positivt 

møde med bibliotekslederen og lokal bibliotekar – men 

også her et meget lille fremmøde. Biblioteket meddelte om 

en meget positiv udvikling af udlån/ benyttelse af 

biblioteket efter flytningen til skolen. 



 

KEM orienterede om havnen og henviste til udsendt  

mødereferat fra brugerrådet. Kommer et åbent dialogmøde 

på Rådhuset d. 4.2. 2019 om Hasle Havn, der kan tilmeldes 

til dette møde med BRK. BRK afholder møder med alle 

havne. GJ er tovholder til kommende arrangement ” Vild 

med Vand” og et møde herom vil finde sted d. 31. 1. 2019. 

Projektet ” Hasle Kanalø” kører stadig og der forventes 

penge fra forskellig side bl.a. LAG Bornholm.  

 

Rådhuset trænger til en kærlig hånd forskellige steder 

indenfor og BRK har bevilget penge til ny dør og 

renovering af visse vinduer. Brugermøde for Rådhuset vil 

blive afholdt efter repræsentantskabsmødet d. 14. 3. 2019 -

hvor dato fastsættes. 

 

Der er et stort ønske om at få ” ryddet op ” i 

Aktivitetsparken og løbende dialog med BRK finder sted 

herom. Et ” beton – bordtennisbord” fra tidligere klub ved 

hallen ønskes ikke at indgå i området. 

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme: 

Regnskaber for 2018 og Budget for 2019 

fremlægges 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

Arne Ipsen- ansøgning om tilskud til ny 

bogudgivelse – se mail herom 

Skolen – Gynger til ny legeplads 

 

KEO omdelte nye bilag omkring økonomien. I alt blev 4 

sider omdelt, årsregnskab for Hasle Byting med 

statusopgørelse, årsregnskab for Rådhuset og status og 

sluttelig et budgetforslag 2019. Igen stor ros til bytingets 

dygtige kasserer. 

 

Bytinget ønsker som tidligere at støtte bogudgivelse af Arne 

Ipsen. Beløb kr. 3.000. Bytinget ønsker også at støtte cafeen 

i Værestedet Kilden igen med kr. 1.000. Bevillingen til 

skolens nye gynger fremgår tidligere i referatet. I 

samarbejde med menighedsrådet fra kirken indkøbes nyt 

mobilt piano til Rådhuset/kirken, i alt koster det ca. kr. 

18.000 som, deles lige over. 

4 Hasle hvad nu – lokale planer - status: 

”Fyraftensmøder” 

Møder for unge 

”Snak sammen møder” 1. møde 11.1.18 

Næste møde 1.2  kl. 15-17  

Flere udvalg/grupper? 

 

Næste ”Snak sammen møde” d. 1. 2. 2019 vil bl.a. 

omhandle boligpolitikken og der arbejdes også på at få 

betjent fra den mobile politistation med til mødet. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Hasle Nyt nr.1-2019-udkommer 6.3 stof 

deadline 8.2. 

Jul i Hasle – evaluering – herunder 1658 

og Godt Nytår ved havnebadet  

Fastelavn 03.03-04.03. - 2019 

Påske i Hasle – uge 16 (13.4-22.4) 

New Orleans Delight ? 

Sct. Hans søndag den 23.6-samarbejde 

med andre foreninger – båltaler? 

 KEM orienterede bredt om nedenstående overskrifter. KEO 

supplerede punktet med Hasle Nyt at flere muligheder for 

frivillige til korrekturlæsning synes inden for rækkevidde. 

Der vil afholdes evaluering af arrangementet 1658 sammen 

med lokalhistorisk. Bytinget arbejder på at udskifte 

glødepærer i juletræet på torvet til LED – lys, et 

energiprojekt samtidig med bedre belysning af træet. 

Fastelavn - gerne et samarbejde med skolen og andre 

aktører. Traditionen med orkestret New Orleans Delight i 

kirken finder i år sted d. 8.7.2019. Forslag til årets båltaler 



Gadeteaterfestival uge 30- 25.7-27.7 

Musik- & Festuge uge 31? 

Kulturugen–2019– Hasle dag  

KUK i Hasle - orientering 

Andre arrangementer/aktiviteter 

 

til Sct. Hans modtages gerne. Musik – og Festugen lægges 

tillidsfuldt i KUKs hænder. KUK afholder månedlige gode 

arrangementer i Hasle med dygtige musikere. Bytinget ser 

meget frem til det nye store arrangement med 

Gadeteaterfestivalen i uge 30, hvor Hasle er valgt til base.  

6 Repræsentantskabsmøde den 14.3.19  

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 

og prismodtager besluttes – frist 20.01.19  

Diplom-Blomster-Gave 

 

KEM gennemgår det udsendte materiale til kommende 

repræsentantskabsmøde d. 14. 3. 2019 kl. 19.00 på 

Rådhuset. Den skriftlige beretning er kogt ned til 3 sider. 

Tom Vesth foreslås som tidligere til dirigent. Der 

undersøges tema for borgermødet efter selve 

repræsentantskabsmødet. 

Bytinget har indsat ny suppleant Janne Lærkedahl i 

bestyrelsen ud fra det mandat bytinget fik ved sidste års 

repræsentantskabsmøde. 

 

Åben drøftelse af kandidater til årets ildsjælepris. 

Kommende prismodtager blev fundet. 

7 Orientering/Drøftelse/Kalender: 

Nyhedsbrev/Jul udsendt 13.12.2018 

Lokalrådsmøde 16.01.2019 –KEM & BD 

deltog 

Arbejdsbil/Flagholdet? 

BBS-generalforsamling 11.4 

 

KEM orienterede bredt om nedenstående overskrifter og 

BD supplerede omkring lokalrådsmødet. 

Transportproblemet omkring flagholdets muligheder for 

lastbil/varebil synes på nuværende at være løst. 

8 Eventuelt: 
Fællesspisning kl.17,30 

 

Bia- Lid – bygningens tilstand. 

 

Mødet afsluttet 16.45 

9 Næste mødedato:   Konstituerende møde efter repræsentantskabsmøde 

14.3.2019 

Bjarne D. 


