
 

 

Hasle Byting 

 

 

Mødereferat af repræsentantskabsmøde i Hasle Byting, 

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19,00 i den store sal på Rådhuset. 

Referent: Kaj Erik Mortensen (KEM) 

Formand Kaj Erik Mortensen (KEM) bød velkommen til de 40 personer der var mødt op og 

glædede sig over, at der igen kunne holdes møder uden restriktioner, derefter mindedes 

afdøde Christian Steenberg, der havde været en aktiv ildsjæl i mange år. 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

Tom Vesth blev foreslået og valgt – 2 stemmetællere: Jørgen Mahlert og Karin Pihl.                                            

Dirigenten godkendte formalia omkring indkaldelsen til mødet og præsenterede bestyrelsen. 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 

KEM aflagde bestyrelsens beretning der blev suppleret af korte indlæg af Britta Helweg 

Larsen om KUK i Hasle og Rigmor Skovgaard om Hasle Info.  Efter enkelte kommentarer og 

besvarelser blev beretningen godkendt. 

3. Regnskaber fremlægges af kassereren til godkendelse. 

Kasserer Knud Erik Olsen (KEO) fremlagde de reviderede årsregnskaber for Bytinget og 

Rådhuset. 

Regnskaberne blev godkendt. 

4. Kontingentfastsættelse og fremlæggelse af budget 2022.    

    Kontingent foreslås uændret til kr. 150 

  

Kontingent blev som foreslået og KEO gennemgik budgetterne for Bytinget og Rådhuset som 

blev taget til efterretning. 

5. Indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer 

Forslaget med enkelte tilføjelser indeholdt blandt andet en ændring af foreningens navn til: 

Hasle og Omegns Byting. Muligheden af at bestyrelsen kan beslutte, at afholde 

repræsentantskabsmødet helt eller delvist digitalt og en tilretning og omskrivning i øvrigt. 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

6. Valg: 

I lige år skal der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er: Leif Olsen, Jens 

Jørgen Rasmussen, Githa Jartoft og Janne Lærkedahl                                                                                                               

Alle blev genvalgt 



 

Adresse ▪ Adresse 2 ▪ Telefon: 1234 5678 ▪ E-mail-adresse 

Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år: På valg er Richardt Vang-Olsen  

Richardt Vang Olsen havde meddelt, at han ikke ønskede valg og da der ikke var andre 

forslag blev bestyrelsen bemyndiget til at indsætte en suppleant. 

 Revisorer: Per Holm og Karin Pihl for 1 år. 

Begge blev genvalgt 

 Revisorsuppleanter: Britta Helweg Larsen og  ?  for 1 år. 

BHL genvalgt og Marianne Anker nyvalgt 

7. Eventuelt. 
 

Utilfredshed med, at der stadig ikke var sket byggeri på den attraktive byggegrund på havnen. 

Det bør fremgå på forsiden af  bladet Hasle Nyt, at det Hasle og Omegns nyt. 

Efter at dirigenten havde afsluttet mødet  - bød KEM velkommen til Bornholms Tidendes 

chefredaktør Kristoffer Gravgaard der sluttede af med et indlæg omkring avisen og af ham 

som person og efterfølgende lidt om Hasles muligheder set med hans øjne. 

 

Iht. Vedtægternes §5 stk. 13 er referatet godkendt af mødets dirigent Tom Vesth og 

formanden den 26. marts 2022. 

 

 

 


