
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting 

på Rådhuset  

Torsdag d. 29.08.2019 kl. 15,00 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, , Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Jens Jørgen Rasmussen, Githa 

Jartoft og Janne Lærkedahl 

Afbud:  

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

16.05.2019: 

Opfølgning er sket – men mange ting 

genoptages i denne dagsorden. 
 

Formanden KEM bød velkommen med håbet om at 

alle havde haft en dejlig sommer. 

Opfølgning er sket, dog vil KEM og webmasteren 

opdatere hjemmesiden 

2 BRK:  

Udviklingsplan ( kystbyerne) – høring 

slut 29.8 

Cykelvejprojektet/Servicebygning 

Klympen – strand –skiltning -BRK 

Boliger – Bopælspligt 

Tomme erhversejendomme 

Renholdelse – BRK 

Pølsevogn – tilladelse givet 

Røgerierne – vedligeholdelse/ansvar 

Strandrensning er klaret med Helligpeder 

Havn som tovholder 

Kirkepladsen 

Frivillighedspris 2019 – emner senest 12.9 

Frivillig fredag den 27.9- kl. 13-17 på 

Campus –stand? 

Budget 2020: 

 

Skolen: 

Nabohenvendelse – hegn er opsat 

Høstfest/Indvielse 

 

Havnen:  

”Vild med vand” Havnens dag 2019 – 

lørdag den 25.5 - evaluering 

Projekt Hasle Kanalø - orientering   

 

Rådhuset:  

Orientering 

Indkøb 

Vedligehold/rengøring 

 

Aktivitetsparken: 

Orientering 

 

 
 

Høringen til udviklingsplan slutter d.d.. Bytinget er 

tilfredse med de skitserede områder – gerne suppleret 

med noget sommerhusområde efter området 

Klympen/Campanella ud mod Glasværksvej. 

Klinkerområdet bør bevares med offentlig adgang og 

udlægges til rekreativt område. 

KEM skriver kort høringssvar. 

BRK har lyttet til bytingets indsigelser omkring 

kommende cykelvejprojekt, hvilket også har medført 

stor anlægsbesparelse. 

Tragisk har vi oplevet denne sommers badeulykke ved 

Klympen med fatale følger, hvorfor der hurtigt blev 

opsat flere midlertidige skilte op omkring faren ved 

pålandsvind. Der arbejdes videre på en permanent 

bedre skiltning. Flere parter er indover og Bytinget er 

glad for alle tiltag der kan forbedre sikkerheden. 

Der sker øjensynligt ikke noget omkring det at sikre 

bopælspligten, derfor fortsætter bytinget med at have 

OBS på området. 

Desværre kom der alligevel ikke ny butik i bygningen 

ved Superbrugsen, det ærgrer bytinget. Derimod glæde 

over at bl.a. ny frisørsalon åbner på Krummevej. 

Karetmagergårdens fremtid er endnu uvis. 

Henvendelse omkring manglende renholdelse har givet 

effekt.  

Tilladelse til pølsevogn ved Rådhuset er givet, dog har 

vi pt. ikke set nogen pølsevogn. 

Ved røgerierne er der problemer med den midterste 

bygning, lys og utæthed er problemerne. BRK er 

kontaktet. 

Strandrensningen OK og opstribning på Kirkepladsen 

sket efter håndværkerne har forladt området efter 

renoveringen på skolen. 



Der kan indsendes forslag til Frivillighedsprisen 2019. 

Alle kan møde op til Frivillig dagen på Campus. 

Budgetprocessen 2020 begynder snarest efter at den er 

forsinket grundet folketingsvalget. 

Møde med BRK om placering af  ladestandere  til el-

biler i den kommende uge. 

 

Hegn ved skolens fodboldbane er opsat så bolde ikke 

ryger ind til naboer. 

Skolen holder høstfest og indvielse d. 7. 9. 2019 kl. 11 

– 14. Kommet to henvendelser fra skolen vedr. ønsker 

og kommende tiltag. Forældreforeningen ønsker at 

skolens elever ” løber for skolen ” og lederen melder 

ud at eleverne kunne tænke sig en skaterbane. 

Bytinget bevilger kr. 5000 til fremstilling af skolens 

logo. 

 

Tilfredshed omkring afviklingen af ” Vild med vand”. 

Overvejes afviklingen af samme i 2020 grundet at 

datoen falder sammen med Folkemødet 2020. Ingen 

beslutning taget pt. 

Kanalø – projektet er der ikke sket noget nyt omkring. 

 

KEM/KEO orienterede om rådhuset med særlig 

henblik på rengøring (arbejdsdag medio september) og 

etablering af baggrundstæppe mv. Udlejningen kører 

OK. Bytinget understregede at alle brugere skal betale 

for lån af lokaler. 

 

Sker løbende noget omkring Aktivitetsparken. 

Bordtennisbord er fjernet som ønsket og der er plantet 

træer bl.a. 

3 Økonomisk orientering  og drøftelse af 

samme 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

Grønbechs Gård? 
 

KEO gav orientering og uddelte bilag med drift og 

status pt. 

Bevilget tilskud på 3.000 kr. til afholdte 

torsdagskoncerter er udbetalt. 

4 Hasle hvad nu – Lokale 

udviklingsplaner – muligheder?: 

Drøftelse af  om der skal holdes ” snak 

sammen møder” henvendelse fra borgere 

Åbent hus-tilflyttere 
 

Tanker om opfølgningsmøder efter bestyrelsesmøder 

blev drøftet, vil indgå i det videre arbejde.  

Mødedatoer  udmeldes løbende. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Tilbageblik på arrangementer siden sidste 

møde og tanker for fremtiden: 

Sankt. Hans aften 23.6 

KEM/KEO orienterede bredt. 

KUK er tovholder for bytinget omkring kommende 

kulturuge 38, bistås af KEM/KEO plus kulturugen. 

Der vil også fremover være Jul I Hasle hvert år. 



New Orleans Delight 08.07 

Gadeteaterfestival 25.7-27.7 

Bornholms Kulturuge (13.9-22.9) - 

Hasles dag 18.9 – Åbning i Hasle 14.9 

Jul i Hasle 2019  - (8/12) 

Godt Nytår /Badeklubben 31.12? 

Hasle Nyt nr. 3- udkommet 14.8 

Hasle Nyt nr. 4 – deadline 18.10 –

udkommer 13.11 

KUK i Hasle - orientering 
 

Juletræet tændes fredag d. 29. 11. 2019 kl.16, juletræ  

efterlyses. Nye lyskæder tilgår juletræet. 

Nytårsarrangementet drøftet, badeklubben kontaktes 

om samarbejdet. 

JL orienterede om KUK´s kommende arrangement. 

Understregede at det er Spil Dansk – dagen d. 31.10. 

2019. 

6 Byforskønnelsespris 2018-2019: 

Blev uddelt sidst 17.11.2017 

Fyraftensmøde/Åbent hus? 

Iværksætterpris? 
 

Bytinget blev enig om prismodtager af 

byforskønnelsesprisen 2019. Dato for arrangementet 

udmeldes senere.  

7 Orientering/drøftelse/kalender: 

Reception Arne Ipsen bogudgivelse 1.6 

Lokalrådsmøde   24.06 – referat udsendt - 

næste møde 13.11 – B.D. 

Helikopterflyvning – henvendelser 

Diverse henvendelser 

Flagholdet investeringer – orientering 

Højttaleranlæg - investeringer 

Jakob Jensen - R.I.P. 
 

KEM uddelte boggave fra Arne Ipsen som tak for den 

økonomiske støtte til seneste bogudgivelse. BD 

orienterede om møde i Lokalrådet . Helikopter – 

problematikken med støjgener blev igen endevendt 

grundet borgerhenvendelser, bytinget fastholder 

tidligere udmelding om at det er rette myndighed som 

der skal klages til. 

Andre borgerhenvendelser omtalt. 

Flagholdsønske om faste stænger (glasfiber) med 

vimpler uden at skulle nedtages hele tiden blev drøftet, 

et ønske som beløber sig til kr. 39.000. Bytinget 

betaler halvdelen hvis HTEF betaler anden halvdel. 

 

Der ønskes indkøb til højtaleranlægget såsom 

mikrofoner og ledninger. Bevilget. 

8 Eventuelt: 

 

 

Private arrangementer kan ikke finde sted på Rådhuset. 

 

Status fra JJR omkring kølehus i kapellet. 

9 Næste mødedato:  (primo november) 

 

 

Onsdag d. 20. 11. 2019 kl. 15.00 

Bjarne D. 


