
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting  
på Rådhuset 

onsdag d. 8.11.2017 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 23.08.2017--
Orientering om opfølgningen – mange ting 
genoptages i denne dagsorden.

KEM orienterer om at der er fulgt op på sidste referats 
opgaver og resten vil fremgå af denne dagsorden

2 BRK: 
Nyt plejecenter
”Spis sammen”? drøftes
OB-belægning i byområder – tilbagemelding
Diverse sager/henvendelser BRK
Hvide Hus( nu med rejst flagstang) – åbent 
hus?
Oliedepotet
Bia Lid
Kirkepladsen - orientering
Hasle Contanierplads
Cykelstiprojektet
Mobilhome
Kommunal- & Regionsvalg 21.11 
Tilforordnede
 
Skolen:
”Fernisering” 6.10
Investeringer – Læringsmiljø
Skolens fremme

Havnen:
Brugerrådsmøde 24.10 – orientering
Hasle KanalØ -  møde 5.10
Husbåde – se referat fra brugermøde
Vild med Vand  - 9.6?
Skulptur – Hasle-Rønne Rotary?

Rådhuset: 
Vedligeholdelse/renovering/kopimaskine/ure/
klimaskærm …………
Orientering i øvrigt 

Aktivitetsparken:
Diverse møder
Orientering

Nyt plejecenter: kun et høringssvar i denne første 
runde og nu kørt gennem politisk udvalg. Senere vil ny
høringsrunde komme og her vil bytinget/ 
andelsboligforeningen efter alt at dømme komme på 
banen med svar.
” Spis sammen”: KEM opsummerer processen og BD
supplerer. Herefter åben drøftelse af det videre forløb, 
hvis nyt forsøg ønskes. Punktet blev koblet sammen 
med et ønske om noget for nye tilflyttere/borgere og 
ikke noget ” kun for flygtninge” og deres madkultur. 
Beslutningen blev at BRK meddeles at det foreløbig 
udskydes til foråret 2018 i et andet nærmere aftalt 
koncept. Punktet genoptages og møde med BRK 
afholdes primo 2018.
OB – belægning: Teknik og Miljø melder tilbage at 
der ikke ændres på praksis pt. Belægning vil komme 
på vejen til Rubinsøen set fra Fælledvej.
Skilt: opsat skilt med ” pas på rådyr over vejen” 
omtalt.
Hvide Hus: åben drøftelse af at afholde et åbent hus – 
arrangement. Beslutningen blev at aktualiteten for 
dette er forpasset. Bytinget glædede sig over det 
opsatte flagstang ved huset.
 Oliedepot: ny tilsynsførende til stedet er opslået som 
stilling og bytinget ønsker at undersøge muligheden 
for at kunne se stedet.
Bia-Lid: desværre stadig intet nyt.
Kirkepladsen: Malet i efterårsferien, god proces. 
Overskydende maling kan borgerne ved pladsen bruge 
til en omgang to i 2018 hvis ønskes.
Hasle Containerplads: Bofa handlede hurtigt efter al 
den mudder som er i denne tid ved haveaffaldet. 
Bytinget vil henvende sig for at forespørge om en 
mindre asfaltering ved udkørslen fra pladsen kan 
foranstaltes for at undgå de store huller.



Cykelstiprojektet: KEM orienterer om status.
Mobilhome: ingen afklaring pt.
Kommunevalget: 11 frivillige har meldt sig som 
tilforordnet og alle menes at være ” antaget”.
Skolen: KEM orienterer om fernisering, mill. Beløb til
læringsmiljøer. Punktet gav anledning til drøftelse af 
skolesituationen og bytinget var enige om at fastholde 
den gode historie om en skole i Hasle.
Havnen: udsendt referat fra brugerrådsmøde henvises 
til. Der ønskes fokus på frisk – fisk – fiskerne og der 
håbes på at en ny madfestival kan komme til Hasle.
Borgermøde d. 17. 11. 2017 hvor alle er velkomne til 
at være med for at høre om Hasle Kanalø mv. Håber på
stort fremmøde. Nyt omkring husbåde, hvor flere 
interessanter har meldt sig på banen.
Vild med vand: planlagt til d. 9. 6. 2018, GJ fortsat 
tovholder.
Skulptur: Hasle Byting har henvendt sig til Hasle – 
Rønne Rotary Klub for at forespørge om muligheden 
for at få Anders Nyborgs Rotary – skulptur til Hasle. 
Skulpturen har tidligere stået ved lufthavnen. Rotary 
melder positivt tilbage hvis bytinget er med på ideen. 
Bytinget drøftede åbent muligheden og er positive til at
indgå i en dialog med Rotary herom. Rotary tænker 
selv noget med indfaldsvejene alternativt ved havnen, 
men bytinget havde selv egne ideer hvis det lykkes at 
få skulpturen til Hasle. Foreløbig handler det om en 
dialog med klubben.
Rådhuset: KEO og LO orienterede. Kopimaskine i 
lokalhistorisk byttes ud med ” ny maskine fra 
børnehuset” indtil denne ikke kan mere. Fugtproblemer
i bygningen er forsøgt afhjulpet efter at en ekspert har 
set på sagen. I den store sal har der været ” 
rengøringsuheld” som har gjort at gulvet var glat og 
”hvidt”, tror det er uheld med forkert 
rengøringsmiddel. Køkkenskab repareret.
Aktivitetsparken: KEM kunne desværre igen omtale 
svineri med ødelagte flasker mv. Også bred orientering
om status for parkens udvikling og møder herom.

3 Økonomisk orientering  og drøftelse af 
samme
Sponsorer/Fonde/Ansøgninger:
Sparekassen Bornholms Fond:
Færgens festdag 3.9 

Intet nyt ifl. KEO

KEM omtaler fin dag med festdagen for Færgen.

4 Hasle hvad nu- lokale udviklingsplaner– 
status:

Fyraftensmøde: håber meget at mange møder frem d. 
17. 11. 2018, hvor planer fremlægges og hvor 



Fyraftensmøder – møde planlagt den 17.11
Møder for unge?
Træf for nye borgere/tilflyttere?

Byforskønnelsespris uddeles.
Møder for unge: Bytinget har flere gange drøftet 
muligheden for at få de unge i tale og nu ønskes det 
afklaret om det er en mulighed ved f.eks. at lave et 
slags ungdomsråd. GJ besøger skolens 6.kl. og de 
ældre tænkes indkaldt via mund til mund, hvor også 
HIF kunne være en aktiv medspiller. Punktet 
genoptages i januar 2018.
Træf for nye borgere/tilflyttere: se tidligere i 
referatet ”Spis sammen”.

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget:
Orientering om det der er sket og tanker for 
fremtiden.
Kulturugen 2017 (Hasle dag 17.9) -evaluering 
Jul i Hasle 2017  - Træet tændes fredag 1.12
1658 møde 9.10 -8.12 arrangementet (RVO)
Fastelavn 11.2 12.2 - 2018
Påske i Hasle – uge 13 – 26.3-02.04
Country-& Harmonikafestival 7.8.9 juni??
Sct. Hans 23.6 -2018 – taler  mv
Musik- & festuge– uge 31- 2018?
Hasle Nyt nr. 4-2017 – udkommer 15.11
Vinterbadefestival?

KEM orienterede kort og bredt herom. Bytinget har 
fået flot juletræ igen i år. Samarbejdet med skolen om 
fastelavn fortsætter. KEO meddelte at stammusikerne 
til Harmoniafestivalen ikke kunne komme i 2018, 
hvorfor der i 2018 tænkes anderledes. Dette meldes ud 
fra KEO. Der tænkes istedet en fest i foråret 2018 i 
Hasle Hallen. Hasle Nyt 4 er snart ude på gaden og 
indeholder mange fotos fra dronningens besøg i Hasle.
KEM mente at det ville være oplagt at få en 
vinterbadefestival til Hasle, det arbejdes der videre 
med.

6 Byforskønnelsespris 2017:
Overrækkelse ved et ”Fyraftensmøde” den 
17.11 på Rådhuset kl. 16-17.30

Forskønnelsesprisen uddeles d. 17. 11. 2018.
Det praktiske omkring overrækkelsen blev aftalt.

7 Orientering/drøftelse/kalender:
Ældre Sagen – cyklisthold besøg på Rådhuset 
den 9.10
Formandsskabsmøde den 10.10
Blomsterkrukker – honorering
Lokalrådsmøde 25.10 – interesse?
Påskønnelse af frivillige hjælpere? 
-henvendelse fra HTEF desangående
Flagholdets orientering
Arbejdsbil?
Indkøb af  logoflag- fordeling 50/50 HTEF 
Repræsentantskabsmøde 2017 – fastlægges
og dato udmeldes - forslag uge 11-2018- dag?
Ildsjælepris 2018

KEM orienterede kort og bredt herom. BD indgår i 
Lokalråd Nord sammen med KEM. Bytinget 
henvender sig til HTEF om at få slettet hjemmesiden 
www. Hasle.dk
Bilsituationen omkring flagholdet blev atter engang 
vendt, idet der pt. ikke er en optimal løsning for nogen.
KEO arbejder videre med løsning herpå.
Ildsjælepris kan uddeles i 2018 hvis rette kandidat 
findes, alle kan sende forslag ind.

Repræsentantskabsmøde: onsdag d. 14. marts 2018

8 Eventuelt: Intet at bemærke

9 Næste mødedato:  (ultimo jan/primo 
feb.2018)

26. januar 2018 kl. 15.00
Herefter fællesspisning med inviterede frivillige kl. 
17.30 
Mødet sluttede kl. 19.

Bjarne D.


