
Mødereferat af repræsentantskabsmøde i Hasle Byting,

onsdag den 14. marts 2018 kl. 19,00 i den store sal på Rådhuset.

Referent: Bjarne Danielsen

Formanden i Hasle Byting Kaj Erik Mortensen(KEM) bød alle ca. 50 fremmødte hjertelig velkommen 
til årets repræsentantskabsmøde og fortalte om aftenens program. Først selve repræsentantskabsmødet 
som forventes at tage ca. 1 time, så et let traktement og herefter et borgermøde om skolen i Hasle og 
Hasle fremover. Særlig velkomst til skolens ledelse og kommunalpolitiker og medlem af Børne – og 
Skoleudvalget Bente Helms, som vil komme med oplæg på borgermødet. Oprindeligt skulle formanden
for Børne – og Skoleudvalget Morten Riis have deltaget, men denne var blevet forhindret.

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog Tom Vesth(TV) til dirigent og denne blev valgt. Til stemmetællere foreslog 
bestyrelsen Ingrid Boesen og Finn Petersen, de blev begge valgt. 

TV takkede for valget og gennemgik formalia omkring indkaldelse, hvem og hvordan der stemmes mv. 
Alt var i orden. Ingen bemærkninger fra de fremmødte til TV, som igen i år bad bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter om at præsentere sig. Herefter gav TV ordet videre til formanden KEM for 
fremlæggelse af den skriftlige beretning for kalenderåret 2017.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

KEM henviste til bytingets hjemmeside hvor hele beretningen vil blive lagt frem og de følgende 
bemærkninger skal opfattes som tilføjelser til denne beretning. Beretningen er opdelt i ”overskrifter” 
som Indledning, BRK, Borgerinddragelse/Dialog etc.

Igen i 2017 konstaterede KEM at bytinget havde et godt konstruktivt samarbejde med BRK, især 
samarbejdet med kontaktpersonen i BRK gik godt hvorimod der kunne opstå mindre godt samarbejde 
med BRK, når noget skulle koordineres med andre i BRK. Bytinget ønsker at der er ekstra OBS på 
ubeboede ejendomme i Hasle for at bopælspligten overholdes. Hasle Byting er glad for at det 
kommende nye plejecenter placeres i Hasle og i går var der møde på Rådshuset herom, hvor også 
bytinget var repræsenteret. Bytinget er ligeledes meget optaget af hvad der skal ske med Toftegården 
fremover, pt. er der intet herom. Kulturugen har forløbet fint i Hasle, men i 2018 vil Hasle få tirsdagen 
til rådighed og ikke søndag, hvilket undrer os meget. Til Sct. Hans vil båltaler blive viceborgmester 
Anne Thomas. Hasle Nyt får mange positive tilbagemeldinger fra borgerne, men bytinget kan undre sig
over at ikke flere foreninger benytter den gratis PR med at komme med indlæg i bladene. Bytinget 
håber på at der kigges på Hasle når der skal bygges nye boliger på Bornholm og bytingets håber 
endvidere at havnen løbende komme til at fremtræde med noget mere udsmykning.
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Igen i år uddeles ILDSJÆLEPRISEN og kriterierne for at opnås denne som forening eller som person 
gennemgås af KEM. Bestyrelsen har modtaget flere forslag til prismodtager og har besluttet sig for en 
ildsjæl med et kæmpe arbejde som tovholder omkring Sildefesten og det økonomiske arbejde i Hasle 
Idrætsforening. Modtageren er en rigtig Haslebo og hun er kendt af alle, nemlig Susanne Olsen. Stort 
tillykke til Susanne, som modtog diplom, blomster og kunstgave. 

Stor tak til alle 33 medlemmer i bytinget for godt samarbejde og hermed overgives beretningen til TV.

TV fortæller at de fremmødte nu kan kommentere beretningen eller stille spørgsmål til bestyrelsen. Der
blev spurgt til Toftegårdens fremtid og dens muligheder for boliger til unge o.a. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskaber fremlægges af kassereren til godkendelse.

Kasserer Kaj Erik Olsen (KEO) gennemgik 3 regnskaber, nemlig Hasle Byting, Hasle Bytings 
Aktivitetsudvalg samt Rådhuset. Hvert regnskab blev gennemgået post for post af KEO og alle 3 
regnskaber havde fået påskriften INGEN BEMÆRKNINGER fra revisorerne. Alle 3 regnskaber blev 
godkendt.

4. Kontingentfastsættelse og fremlæggelse af budget 2018.   

KEO fremlægger bytingets forslag til uændret kontingent på kr. 150 og dette blev godkendt. Herefter 
blev budget 2018 gennemgået post for post til efterretning. 

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

Bytinget havde stillet 3 forslag til vedtægtsændringer og disse blev fremført og begrundet af KEM. 
Overordnet er der tale om at opdatere teksten til allerede gældende praksis. Der ønskes en tilføjelse til §
6 om at bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at arbejde for formålsparagraffen. Derudover § 7 økonomi, 
hvor økonomien tilvejebringes gennem kontingent og aktiviteter. Sluttede ønskes tilføjet at bestyrelsen 
kan søge offentlige og private tilskud. Alle 3 forslag blev sendt til afstemning samlet og alle blev 
vedtaget.

6. Valg:

I lige år skal der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.                                       
På valg er: Bjarne Danielsen, Leif Olsen og Kennie Skovgaard

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Danielsen og Leif Olsen. Kennie Skovgaard har meddelt at han 
ikke genopstiller og derfor foreslås Jens Jørgen Rasmussen til bestyrelsen. Alle 3 valgt.

Bestyrelsen har forespurgt forskellige om at indtræde som suppleant , men desværre har ingen meldt 
sig. Blandt de fremmødte var der heller ingen som meldte sig eller blev foreslået. Derfor gik forslaget 
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på at bestyrelsen bemyndiges til efterfølgende at finde en suppleant hvis muligheden foreligger. Dette 
blev vedtaget.

Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år: Ingen valgt på mødet

Revisorer: Hans Ole Jensen og Per Holm for 1 år.

Begge kunne desværre ikke deltage på mødet, men bestyrelsen havde fået bemyndigelse til at foreslå 
genvalg. Begge blev genvalgt.

Revisorsuppleanter: Christian Steenberg og Karin Pihl for 1 år.

Begge blev genvalgt.

7. Eventuelt.

Intet at bemærke. Dirigent TV takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til KEM. Afgående 
bestyrelsesmedlem Kennie Skovgaard(KS) fik mange flotte ord med på vejen af KEM, som også kunne
fortælle at KS fortsætter som bytingets webmaster. Sluttelig tak til dirigent Tom Vesth for god 
gennemførelsen af mødet. Nu kunne der så spises lidt mad og så ville der være borgermøde herefter.

Referat godkendt af  dirigent Tom Vesth og formand Kaj Erik Mortensen
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