
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

Onsdag d. 21.04.2021 kl. 16.00 

 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen, Leif Olsen, Jens Jørgen Rasmussen, Githa Jartoft, 

Janne Lærkedahl, Karen-Margrethe Hansen, Richardt Vang-Olsen og Rigmor Skovgaard 

Afbud: Githa Jartoft og Richardt Vang-Olsen 

 

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

13.01.2021: 

Meget indeholdt i dagsordenens punkter 

Formandsskabsmøder 26.1 + tlf.møder 

KEM orienterede kort - godkendt 

Parkering Storegade – skal afklares (KEM) 

2 BRK:  

Nye byggegrunde og byggemodning 

Manglende boliger 

Møde med plan om boligmuligheder den 

4.5-kl. 10.20-11.20 

Toiletforhold 

Ny skovansvarlig/skovfoged 

Pølsevogn på torvet 

Strandrensning 2021 

Diverse sager/henvendelser 

 

Skolen: 

K-M Hs kontakter 

Udbygning af legeplads – tilsagn  

Indskrivning  

 

Biblioteket: Intet at bemærke pt 

 

Havnen: 

Referat brugerrådsmøde  05.01.2021 

reaktioner efterfølgende 

Projekt Hasle KanalØ 

 

Rådhuset: 

Vedligehold/renovering/investeringer 

Brugermøde? 

Ny Samarbejdsaftale – udløb 31.12.2023 

Covid-19 - testcenter 

Hasle Info – orientering 

 

Aktivitetsparken: 

Rengøring/opsyn Multihytten 

Orientering div. 

 

KEM orienterede om henvendelse til Kmb og svar derpå og 

om andre henvendelser desangående 

 

KEM og KEO deltager 

 

Orientering – fortsat fokus på forbedring på Klympen 

Nikolaj Peter Bredal Jørgensen – kontakt tages løbende 

Orientering om tilladelse 

Sendt til Helligpeder Havn 

KEM orienterede om forskellige henvendelser og handling 

derpå 

 

Orientering 

Hvis det bliver nødvendigt er der givet tilsagn om at støtte 

projektet med 10.000 kr. 

Flot indskrivning til bh.klassen  

KMH og RS tager kontakt til skoleleder angående 

”ungdomsmuligheder”  

 

Referat udsendt – orientering fra mødet blev givet på mødet 

den 13.1. 

KEM orienterede – herunder om indsamling af ”skrald”på 

øen 

 

Godkendt af BRK, men endnu ikke igangsat  

Inget møde pga. Covid-19 

Intet nyt – dialog afventes 

Fast testmulighed hver fredag – stort fremmøde 

RS orienterede – forventet åbning Kristi Himmelfartsdag 

 

 

Anne Mette Kruse har fordelt 7 uger i højsæsonen 

Dansegulvets vedligeholdelse – kontakter til BRK om 

blandt andet beplantning – affaldsstativ – toiletforhold 



  

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme: 

Budget 2021 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

”Mellem os” 

Ansøgning om tilskud fra Arne Ipsen 

 

 

 

Ingen ændring 

 

Projektet er endnu ikke gennemført 

Godkendt at støtte med kr. 3.000 når trykning er påbegyndt 

4 Hasle hvad nu – lokale 

udviklingsplaner - status: 

”Fyraftensmøder” 

 

Som refereret fra mødet den 1301.21 -  vil Hasle Info når 

den starter op kunne være et fødested for ideer til møder 

mv.. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Hasle Nyt nr.2-2021-udkommer 12.5 stof 

deadline 16.4 

Påske i Hasle – uge 13-evaluering 

Sct. Hans onsdag den 23.6-samarbejde 

med andre foreninger – båltaler? 

Gadeteaterfestival uge 29 (22-24.7)  

Kulturugen–2021– Hasles dag lørdag 18.9  

KUK i Hasle - orientering 

Andre arrangementer/aktiviteter 

 

  

Indhold drøftet – indsendelse af stof fra bytinget aftalt 

 

Godt samarbejde og opbakning fra byen 

Alt tyder på at der bliver et arrangement – de mange 

opgaver fordelt 

Afventer nærmere fra Teaterforeningen 

Der arbejdes/rykkes for arrangementer 

JL orienterede om aflysninger og kommende begivenheder 

Ingen pt. 

6 Repræsentantskabsmøde den   .2021  

Ny indkaldelse med 4 ugers varsel 

Opgaver: Se referat fra den 13.01 

 

Ildsjælepris – Indstillede emner drøftes 

 

Byforskønnelsespris: Indstillede emner 

drøftes  

 

Indkaldes til onsdag den 26. maj 2021 kl. 19 

Klargøring af sal samme dag kl. 17,30 

 

 

Efter drøftelse blev det besluttet at udskyde eventuelle 

prisuddelinger til senere på året 

7 Orientering/Drøftelse/Kalender: 

Flagholdet - orientering 

BBS-generalforsamling mv – GJ 

Lokalrådet 

Samarbejde med HIF – K-MH-LO 

Udviklingsplan for turismen  – interviews 

& møde - destinationen 

Får hos Almeborg 

CRT til Hasle 1.oktober 

 

Efter samråd med HTEF blev plan til ca. 10.000 godkendt 

 

Ingen møder pt.- men lokal indsats blev drøftet 

Hasle i Bevægelse – nyt arrangement i støbeskeen 

KEM orienterede om sin og Kim Sørensens deltagelse 

 

Orientering fra Almeborg blev givet – godt initiativ 

Meget velkomne til Hasle! 

8 Eventuelt: 

 

Intet 

9 Næste mødedato:   Konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet den 

26.05.2021 

 

Kaj Erik 

 


