
 

 

Hasle Byting 

 

 

Mødereferat af repræsentantskabsmøde i Hasle Byting, 

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19,00 i den store sal på Rådhuset. 

Referent: Bjarne Danielsen 

Formand Kaj Erik Mortensen(KEM) bød velkommen og glædede sig over det fine fremmøde og 

håbede på en udbytterig aften. 60 personer var mødt frem. KEM opridser aftenens møde, pause med 

lidt spise og det efterfølgende borgermøde med oplægsholder viceborgmester Anne Thomas. 

Borgermødet vil omhandle boligpolitik, bornholmermålene og tanker for fremtiden i Hasle. Det 

forventes at alle punkter er nået til kl. 21.30. Velkommen! 

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

Bytinget foreslog Tom Vesth(TV). Valgt. Som stemmetællere foreslog bytinget Rigmor Skovgaard og 

Steffen Pedersen. Valgt. TV takkede for valget og gennemgik formalia omkring lovligheden af det 

indkaldte repræsentantskabsmøde og kunne konstatere at alt var i orden. TV præsenterede bestyrelsen 

og suppleanterne. 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 

TV overgav ordet til formanden KEM som skulle aflægge bestyrelsens beretning. Inden dette skete bad 

KEM alle om at rejse sig og mindes to afdøde frivillige som havde tjent bytinget med stort 

engagement. Den skriftlige beretning som nu blev forelagt vil blive lagt ud på bytingets hjemmeside 

efter godkendelsen og nedenstående bemærkninger er udelukkende supplerende til denne. Beretningen 

er opdelt i afsnit som indledning, BRK, borgerinddragelse/dialog, Hasle Havns brugerråd etc etc.  

2018 har været et travlt og begivenhedsrigt år, vi er en paraplyorganisation for 32 medlemmer. Som 

tidligere har vi haft en fint samarbejde med BRK, hvor kontakten med fast person virker godt. Der 

handles hurtigt på henvendelser. Dog er der enkelte andre steder i BRK hvor det kan forbedres dette 

samarbejde. Bytinget har stor obs på overholdelsen af bopælspligten og bytinget ser ingen alarmerende 

tal eftersom der er gode forklaringer bag mange tomme huse. Borgerhenvendelse om evt. 

fartbegrænsning i byen kan drøftes. Havnen er et vigtigt område for bytinget og her ses positiv 

udvikling, men en del kan stadig blive bedre. Githa Jartoft er tovholder til projektet ”Vild med vand” d. 

25.- 5. 2019, der søges stadig om  midler til projekt Hasle KanalØ. 

Formanden KEM understregede at det var vigtigt at få yngre kræfter ind i bytinget og dets virke. 

Sammen kan vi rigtigt meget. 

Det fine blad Hasle Nyt læses af borgerne, men KEM savnede flere medlemmer som skrev i bladet. Det 

bliver næsten et ” pensionistblad”.  
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Vi regner igen med at uddele byforskønnelsesprisen i 2019, i 2018 var der ingen som opfyldte de 

udmeldte kriterier. Glædeligt er det dog at borgere ses at tage ansvar for at Hasle er en ren by, flere 

samler skrald op på sin vej. Det opfordres alle til at gøre. Hasle skulle gerne være den reneste by. 

Igen i år kan vi med glæde uddele ildsjæleprisen til en frivillig som har gjort et stort ekstraordinært 

arbejde for Hasle. KEM gennemgik de nødvendige kriterier for at modtage prisen og kom med rosende 

ord om modtageren. Modtageren er lederen af flagholdet Jørgen Mahlert som på flotteste vis sørger for 

flagning i Hasle sammen med hjælpere. Stort tillykke til Jørgen for prisen. Han modtog diplom, 

kunstværk som gave og buket blomster. 

Iværksætterprisen håber vi snart at kunne uddele igen. 

KEM understregede at der stadig er muligheder for udvikling af Hasle og nævnte kommende cykelsti – 

projekt. Møde med BRK er på vej herom. Hasle Byting er altid positive over for udvikling. 

Lejen af lokaler på Rådhuset er sat lidt op i det forgangne år. Bytinget har gennem år haft stor fokus på 

skolen og bakker op i enhver henseende. Målet er stadig en hel skole i Hasle. Situationen omkring 

ledige erhvervsejendomme i Hasle kunne være langt bedre, især Karetmagergårdens prisfastsættelse 

blev kritiseret. Bytinget vil i kommende tid se på det Maritime Hasle. 

KEM takkede alle for god opbakning og overdrog igen ordet til dirigenten TV. TV tilkendegav at alle 

nu kunne kommentere beretningen eller stille spørgsmål til samme, ingen ønskede dog ordet og ved 

håndsoprækning blev den skriftlige beretning vedtaget. 

3. Regnskaber fremlægges af kassereren til godkendelse. 

Kasserer Knud Erik Olsen ( KEO) fremlagde årsregnskabet HASLE BYTING og Regnskabet for 

Rådhuset. Begge regnskaber blev gennemgået post for post og sluttelig kunne der stilles spørgsmål mv. 

KEO kunne meddele at revisorerne Per Holm og Karin Pihl havde underskrevet.  

Begge regnskaber blev godkendt. 

4. Kontingentfastsættelse og fremlæggelse af budget 2019.    

    Kontingent foreslås uændret til kr. 150 
 

Det uændrede kontingent på kr. 150 blev vedtaget ved håndsoprækning. 

KEO gennemgik til orientering budget 2019, budgettet er til efterretning. 

  

5.Indkomne forslag:  

Ingen forslag er tilsendt. 
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6. Valg: 

I ulige år skal der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.                                       

På valg er: Kaj Erik Mortensen og Knud Erik Olsen 

KEM og KEO valgt. 

 

Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år: På valg er Githa Jartoft   

                     for 1 år: På valg er Janne Lærkedahl 
 

GJ og JL valgt. 

  

 Revisorer: Per Holm og Karin Pihl for 1 år. 

Per Holm og Karin Pihl valgt. 

 Revisorsuppleanter: Christian Steenberg og     ?        for 1 år. 

Bestyrelsen foreslog Britta Helweg-Larsen som revisorsuppleant sammen med Christian Steenberg. 

Begge valgt. 

7. Eventuelt.  
Tom Vesth fremlagde på Grønbechs Gårds vegne er godt tilbud til alle borgere i postnummer 3790. 

Kan benytte museet gratis et helt år. 

KEM overtog ordet igen til sidste og takkede TV for godt lederskab af mødet. Tak for god ro og orden 

og efter en kort spisepause går vi i gang med borgermødet. 

Referatet er godkendt af mødets dirigent og bytingets formand den 17.3.2019. 


