
 

 

 

 

Hasle Byting 

Referat, repræsentantskabsmøde, Hasle Byting 
onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00 – 20.30 

1. Valg  
-af dirigent: Tom Vest 
-af to stemmetællere: Stig Nielsen og Iris Kofod 
Dirigenten godkendte varslingen af indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, og 
præsenterede Hasle Bytings bestyrelse for forsamlingen.  

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
Formand for Hasle Byting, Kaj Erik Mortensen, fremlagde årets beretning, som kan 
læses på hjemmesiden www.hasle.dk  

Covid-19 har sat sit præg på de aktiviteter, der i normale år, ville have fundet sted. 
 
Formanden opfordrede i sin beretning til, at Hasle Bytings medlemsforeninger aktivt 
deltager med indlæg i vores lokale blad, Hasle Nyt. Bladet er åbent for alle 
foreninger og andre, der har noget på hjerte af fælles interesse for Hasle-området. 
Første nummer udkom marts 2008, og bladet udkommer fire gange årligt. 
Alle tidligere udgivelser kan læses her: http://www.haslebyting.com/bladet-hasle-
nyt.html  
 
På opfordring fra forsamlingen fortalte Trine fra Hasles nyeste tiltag, Hasle Info, om 
formålet og intentionerne for at åbne en lokal (turist)informatio, for at informere 
om, hvad der sker i Hasle.  
20 frivillige har meldt sig, så det er muligt at holde åbent flere gange om ugen. Hasle 
Info holder til i Hasles medborgerhus, Det Gamle Rådhus, Storegade 64 i Hasle.  
Der vil være mere åbent, når der er arrangementer og aktiviteter i og omkring Hasle.  
 
Britta Helweg-Larsen fortalte om KUK i Hasle, og om de arrangementer, der 
desværre er gået tabt pga. Covid-19. Men der er fire arrangementer på bedding:  

• søndag 18. juli kl. 19:30, Hotel Herold, Bjarne Kure med 'Ded sto i Tidened' 

• torsdag 5, august kl. 19:30, Hasle Kirke, Moment's Notice, stemningsfuld jazz 
med Johann Gustav og Jonas Due 

• fredag 3. september kl. 19:30, Hotel Herold, Teatret OPtimis med kabaret'en 
'Jeg bærer med smil min byrde' 

• fredag 17. september kl. 19:30, Hasle Kirke, krydret mangestemmighed med 
vokalgruppen 'Ca 6 Vokalister'. 

 

Karen Hansen Bager fortalte om de gode oplevelser, mange har haft, om at gå 
sammen, men hver for sig, ”Hasle i bevægelse”. Det blev også kombineret med 
affaldssamling en lørdag, hvor der blev samlet meget sammen fra hele byen.  

http://www.hasle.dk/
http://www.haslebyting.com/bladet-hasle-nyt.html
http://www.haslebyting.com/bladet-hasle-nyt.html
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Torsten Sletskov har været samlingspunktet for ca. 30 personer om en gåtur i 
sydskoven.  
 

En tak fra Lars Therkildsen, formand for Hasle Badeklub, for at være blevet så godt 
taget i mod som tilflytter i Hasle.  

Beretningen blev godkendt.  

3. Regnskabet fremlægges af kassereren til godkendelse 
Regnskabet kan læses på www.hasle.dk  
Bytinget har fået et godt tilskud fra lokalpuljen, 74.986,- kr., som kan søges af 
Bytingets foreninger til aktiviteter i og omkring Hasle i 2021 
 
Regnskabet blev godkendt 

4. Kontingentfastsættelse og fremlæggelse af budget 2021    

Kontingent foreslås uændret til kr. 150 
Budgettet er taget til efterretning og kontingentet fastlagt til kr. 150,- pr. forening.  

5. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før 
mødet 
Ingen indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen samt suppleant 

I ulige år skal der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. 
 
På valg er: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen og Karen-Margrethe Hansen Bager  
Alle tre blev genvalgt 

Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år: På valg er Rigmor Skovgaard 
Hun blev genvalgt 

Revisorer: Per Holm og Karin Pihl for 1 år. 
Begge blev genvalgt 

Revisorsuppleanter: Christian Steenberg og Britta Helweg-Larsen  for 1 år. 
Begge blev genvalgt 

7. Eventuelt 
Sven Olaf Kjær slog et visionært slag for, at fremtidens energi-øs byggeri af 
landstationen bør bygges syd for Hasle. Det vil være en gevinst for byen på flere 
planer i flere år.  

Referent: Githa Jartoft, bestyrelsesmedlem af Hasle Byting 

 

Iht vedtægternes § 5 er referatet godkendt af mødets dirigent og formand den 
30.maj 2021. 

http://www.hasle.dk/

