
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle og Omegns Byting   

på Rådhuset  

Torsdag d. 18.08.2022 kl. 15,00 

 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen (KEO), Leif Olsen (LO), Jens Jørgen Rasmussen, Janne 

Lærkedahl(JL), Karen-Margrethe Hansen og Rigmor Skovgaard (RS) 

Afbud: Janne Lærkedahl og Jens Jørgen Rasmussen   ( JJR deltog dog ved en del af mødet) 
 

1 Opfølgning af bestyrelsesmødet: 

28.03.2022: 

Indeholdt i dagsordenens punkter 

 

Githa Jartoft er udtrådt af bestyrelsen – 

Rigmor Skovgaard indtræder – Nye 

suppleanter? 

Generationsskifte 

 

 

 

Ingen bemærkninger / godkendt 

 

Taget til efterretning 

Nye emner blev foreslået og drøftet og vil indgå i den 

kommende proces 

2 BRK:  

Nye byggegrunde og byggemodning 

Manglende boliger 

Byggeansøgninger 

Storegade – parkering  

Diverse sager/henvendelser - såsom 

Rågeplage-Graffiti-Hvide Hus-hundepark  

Frivillig fredag 30.9 – mail udsendt 

Valgtilforordnede folketingsvalg 

Havvindmøllepark – mail udsendt 

Budget 2023 

 

BOFA: Ny affaldsordning – snak med 

borgerne 8-9.6 på torvet – hvad nu? 

 

BE&Forsyning på torvet 6.9 kl. 14-17 

 

Skolen: Nu en ”Hel skole” - madvognen 

 

Biblioteket/Borgerservice 

  

Havnen: 

Projekt Hasle KanalØ 

Diverse 

Rådhuset: 

Driften af Rådhuset 

Vedligehold/renovering/investeringer 

Ny pc´er 

Ny Samarbejdsaftale – udløb 31.12.2023 

 

Hasle Info – orientering / evaluering 

         

Fællesspisning regi? 

 

 

Drøftelse og orientering 

Stort problem – der skal ”presses på” 

Problemer med manglende behandling – kontakt til BRK 

Ingen afklaring – rykke BRK 

KEM orienterede om de enkelte sager - villighed til at støtte 

op om hundeparken 

Budskabet spredes også blandt vore medlemmer 

Udsendes til vore medlemmer 

Henvendelse fra borger – drøftet – åbne for dialog 

Behandling følges nøje 

 

Afventer udspil fra Bofa – borgermøde? 

 

 

God ide – de er velkomne 

 

Stor glæde over skolens arbejde/udvikling – orientering om 

madvognen 

Følges op i budget 2023 

 

 

KEM orienterede , bestyrelsen ønskede at forstærke 

arbejdet med det budgetterede toilet ved bystranden og 

hytte & shelters på øen. 

 

LO og KEM orienterede – der er købt 2 gamle stole til 

rådhussalen på loppemarked, hoveddør olieret 

Obs. på samarbejdsaftalen 

 

RS orienterede – hjælperne indbudt til sammenkomst den 

onsdag den 7.9 

Godt privat initiativ, som bytinget støtter op om – nye ideer 

blev drøftet 



Aktivitetsparken: 

Dansegulv vedligeholdt 

Diverse orientering 

 

LO orienterede 

Ros til de frivillige der sørger for oprydning hen over 

sommeren 

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme: KEO 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

 

Orientering 

 

Knud Erik fremlagde opgørelser pr. dags dato for bytinget 

og Rådhuset og besvarede spørgsmål  

 

Sildefest banko støttet med 1000 kr. til præmieindkøb 

4 Hasle hvad nu : 

Hasle Info fødested for ideer …..? 

Hjemmesiden ? 

Arbejdsgrupper – RS – formandsskabet 

 

 

RS mente ikke det var tilfældet 

Nuværende ajourføres/fornyes hen ad vejen 

KEM/RS  lagde op til muligheder og handlinger 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Påske i Hasle – tilbageblik (hærværk) 

Sankt Hans - tilbageblik 

Hasle Nyt nr.3-2022- er udkommet - 

orientering/drøftelse om bladet 

Deadline for stof til nr. 4 – 30.9 

udkommer 2.11 

Gadeteaterfestival uge 29 – Grønbechs 

Gård (GG)– orientering  

Kulturugen–2022– Hasles dag torsdag den 

22.9.   

Fejring 1658 – 8.12? 

 

KUK i Hasle – orientering 

Andre arrangementer/aktiviteter 

 

  

Tak til gruppen for en fin afvikling af programmet 

Fin afvikling - med meget stor deltagelse 

KEO/KEM orienterede om problemer med ny distribution 

bladet. Den nye deadline kan ikke ændres pt.. 

Bestyrelsen vil have, at Nyt indgår i navnet. 

 

Godt samarbejde med arrangør og GG om det praktiske 

forløb 

KUK er indover 

 

Bytinget støtter op om arrangementet / JJR meddelte at 

kirken er med på fortsat fejring – evt. med forandringer 

 

JL orienterede ved mail om” Svenske viser” på Herold den 

21.10 og generelt 

Kulturugen åben for arrangement 

6 Prisuddelinger:  

Ildsjælepris for 2021 og 2022 er uddelt 

Iværksætterpris 

Byforskønnelsespris  

 

 

Tages op ved næste møde 

7 Orientering/Drøftelse/Kalender: 

BBS-generalforsamling 28.4 

Udviklingsråd lokalt vedr. udviklingsplan 

for turismen frem mod 2030 – møde 9.6 

næste møde 29.8. - orientering 

Skolejubilæum 70 år – 10.08 

Materieloversigt - orientering  

Flagholdet – orientering 

Blomsterholdet 

Aktivitetsgruppe (r) 

Påskønnelse af vore frivillige 

 

 

Orienteret tidligere 

Kort orientering 

 

 

Richardt Vang-Olsen og KEM gav indlæg om Hasle 

KEM orienterede generelt – KEO om scenesalg 

KEM 

Stor ros for den flotte blomsteropsats på torvet 

Ser gerne genopretning af aktivitetsgruppen 

Tages op ved næste møde 

 

8 Eventuelt: 

 

intet 

9 Næste mødedato:   Onsdag den 28.9 – kl. 16.30 – ca. 18 

 

Referat: KEM 


