
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

onsdag d. 29.08.2018 kl. 13,00 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, , Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Jens Jørgen Rasmussen, Githa 

Jartoft  

Afbud:  

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

16.05.2018: 

Opfølgning er sket – men mange ting 

genoptages i denne dagsorden. 
 

KEM bød velkommen og håbede at alle havde haft en 

god sommer. Som altid vil opfølgningen fremgå af 

nedenstående punkter. 

2 BRK:  

Aflysning af bevarende Lokalplan fra 

1995- hvad nu 

Plejecenter Bykær – møde følgegruppen 

12.6.2018 – referat udsendt 

Boliger – Bopælspligt 

Tomme erhversejendomme 

Hold byen ren-opfølgning 

Strandrensning – ikke behov i 2018 

Kirkepladsen 

Budget 2019: 

Lokalsamfundspuljen/BBS 

Forslag fra BBS/JH vedr. tilflytter boliger 

Frivillig fredag/Fondsmesse  den 28.9 

Skolen: 

Lukning af asylafdelingen 

Havnen:  

”Vild med vand” Havnens dag 9.6.2018 i 

2019 – lørdag den 25.5 

Bornholms Madfestival-Havfrisk Fisk 

26.6 

Ishuset - muligheder 

Fælles brugerrådsmøde 30.5 - referat 

Projekt Hasle Kanalø - orientering   

Rådhuset:  

Orientering 

Møde ”Rådhusbestyrelsen” 27.6 

Møde BRK 18.7 – 23.7 

Klaveret 

Aktivitetsparken: 

Orientering 
 

KEM orienterer: status omkring bevarende lokalplan, 

ny debat på øen herom og vi afventer for nærmere som 

hidtil besluttet. Seneste referat omkring følgegruppen 

vedr. kommende plejecenter Bykær udsendt og 

drøftelse af visse problematikker, ikke mindst 

tilkørselsforhold til sin tid. Ny kontaktgruppe omkring 

Bykær oprettes og der foreslås repræsentanter fra 

skolen, HIF, Lejerbo, kirken m.fl.  

Bopælspligten på Bornholm er hele tiden til debat på 

øen, bytinget fastholder sin beslutning om at det 

foregår tilfredsstillende i Hasle. Tomme 

erhvervsejendomme i Hasle blev berørt, bytinget ser 

meget gerne ingen tomme af disse i området. Der 

synes at være interesse for Bia- Lid, vi afventer 

spændt. Det har haft positiv effekt at have fokus på at 

holde Hasle ren. Intet behov for strandrensning i 2018, 

positivt. Intet nyt omkring Kirkepladsen. Budget 2019 

på vej og besluttes formentlig inden weekenden. 

Bytinget er stadig uforstående overfor at lokalmidler 

skal bruges til tilflytter – boliger eftersom puljen skal 

dække alle forhold i foreningens arbejde. Bytinget er 

ikke en del af ” frivillig fredag”. Skolen har som alle 

ved nu lukket asyldelen ned grundet af asylcentrene på 

øen nu lukkes helt. Høstfest på skolen her lørdag, alle 

er velkomne. 

Havnen: arrangement med frisk fisk blev berørt, GJ 

orienterede kort om ”Vild med vand”, stor succes men 

noget skal rettes til. Der afsøges stadig muligheder for 

ny benyttelse af ”Ishuset”. Mødereferat fra brugerrådet 

udsendt. Der afventes stadig på flere fondsmidler til 

kanalø – projektet som er prissat til ca. 500.000 kr. , 

kommer pengene ikke i hus vil projektet ” skæres til 

efter ressourcerne. Rådhuset: KEO orienterede om 



den kommende lejestigning af lokaliteter pr. 1. 9. 

2018. Det nye er også at brugerne skal ” efterlade 

stedet som da de kom med noget rengøring”. KEM 

orienterede om møde med BRK vedr. Rådhusets 

”tilstand” med vinduer mv. Vinduerne må ikke 

udskiftes som ønsket grundet bevaringsværdig 

bygning, men bytinget håber på BRK´s opbakning til 

at ordne de ydre forhold på bygningen. Klaveret synes 

at have haft sine bedre dage og ny løsning undersøges, 

måske i et samarbejde med kirken – der er afsendt 

fondsansøging. 

Aktivitetsparken: desværre ikke sket noget endnu, 

afventer handling fra BRK. 

3 Økonomisk orientering  og drøftelse af 

samme 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

 
 

De 20.000 kr. til kanalø – projektet er betalt, ellers 

intet at bemærke ifl. KEO 

4 Hasle hvad nu – Lokale 

udviklingsplaner – muligheder?: 

Drøftelse 

 

Visse grupper er inaktive eller opløst, hvorimod 

grupper som KUK( Kultur, Underholdning og Kafe´ ) 

er aktive. De har afholdt fin koncert med Peter 

Abrahamsen og andre arrangementer venter. 

Arrangementet med ”Spis og snak sammen ” var stor 

succes med 50 – 60 deltagere. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Tilbageblik på arrangementer siden sidste 

møde og tanker for fremtiden: 

Sct. Hans 23.6 

New Orleans Delight 09.07 

Musik- og Festuge(dage) uge 31(30.7-4.8) 

Kulturugen møde 16.5  (14.9-23.9) 

Jul i Hasle 2018  - (8/12) 

Godt Nytår /Badeklubben 31.12 

Hasle Nyt nr. 3- udkommet 15.8 

Hasle Nyt nr. 4 – deadline 4.11 
 

KEO, KEM orienterede om bl.a. ” den alternative Sct. 

Hans – fest”, fin koncert i kirken med New Orleans 

Delight, musikfest – ugen og kulturugen, hvor Hasle 

nu har tirsdagen til arrangementer. Støtter fortsat 

arrangementet ”1658” med økonomi. Jul i Hasle, intet 

nyt omkring badeklubben og nytår, Hasle Nyt nr. 3 og 

4 berørt. 

6 Byforskønnelsespris 2018: 

Blev uddelt sidst 17.11.2017 

Fyraftensmøde/Åbent hus? 

Iværksætterpris? 
 

Bytinget ønsker opmærksomhed omkring 

byforskønnelsesprisen 2018 og skriver nu ud til alle 

medlemmer om forslag til emner. Bytinget drøftede 

selv egne potentielle emner. Intet at bemærke omkring 

Iværksætterprisen. 

7 Orientering/drøftelse/kalender: 

Referat fra lokalrådsmøde  04.04 

Møde med flagholdet 16.5 

Spis og snak sammen 02.06 

Reception Arne Ipsens bogudgivelse 22.6 

KUK i Hasle 

Columbus – medlemskab? 

KEM orienterede bredt om punkterne. ” Spis sammen 

– arrangementet” er berørt tidligere, intet nyt omkring 

flagholdet, receptionen omkring bogudgivelsen med 

Arne Ipsen omtalt, KUK er berørt tidligere her i 

referatet. Der drøftes evt. muligheder for Columbus – 

medlemskab som kan åbne op for muligheder til 



Webmaster mv.  

Helikopterflyvning 
 

 

opmagasinering mv. Kennie Skovgaard stoppet som 

webmaster og nye muligheder for en frivillig 

webmaster undersøgt. Søren Finne som også arbejder 

med i gruppen omkring Hasle Nyt bliver ny 

webmaster. Stort velkommen til Søren i denne nye 

funktion med håbet om godt frugtbart samarbejde. 

Overdragelsesmøde mellem Kennie Skovgaard og 

Søren Finne har fundet sted. 

Henvendelser omkring helikopterflyvningen ved 

Hasle( grundet støjen) afstedkom en drøftelse om 

stillingtagen og konklusionen blev at bytinget mener 

det er en sag for rette myndighed. 

8 Eventuelt: 

 

 

 

 

Multihytten – orientering om sommeren 2018. 

”Garage - bygningen” ved Nordliv og muligheder for 

at benytte den. 

Ny mobilmast ved Damløkkevej 21( HIF), høring 

kommer. 

Mange glade brugere af kælkebakken i 

Aktivitetsparken. 

9 Næste mødedato:  (primo november) 

 

 

Onsdag den 21. november kl. 13.00 på Rådhuset 

Bjarne D. 


