
Referat af onlinebestyrelsesmøde i Hasle Byting   

Onsdag d. 13.01.2021 kl. 15.30 

 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen (KEM), Knud Erik Olsen (KEO), Leif Olsen (LO), Jens Jørgen 

Rasmussen (JJR), Githa Jartoft (GJ), Janne Lærkedahl (JL), Karen-Margrete Hansen (KMH), 

Richardt Vang-Olsen (RVO) og Rigmor Skovgaard (RS) 

Fremmødt senere: kl. 17.00 Jens J. Rasmussen 
 

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 
07.10.2020: 
Meget indeholdt i dagsordenens punkter 
 

Ordstyrer: Karen-Margrete Hansen 
Referent: Githa Jartoft 
KEM orienterede - Godkendt 

2 BRK:  
Diverse sager/henvendelser:  
1. Toiletforhold og høring om nye 
toiletter 
2. Parkering Storegade 
3. Nye boliger/boligformer – møde 5.11 
Skolen: 
4. K-M Hs kontakt 
Havnen: 
5. Brugerrådsmøde 27.10 aflyst – nyt 
møde på Skype d. 5.1 - lys på/ved  
havnen og Projekt Hasle KanalØ 
 
Rådhuset: 
6. Covid-19 – begrænsninger – testdage   
7. Vedligehold/renovering/investeringer 
8. Brugermøde? 
9. Ny samarbejdsaftale – møde? 
10. Møde med initiativgruppe 24.11 og 
9.12 omkring 
lokaleanvendelse/borgerinfo/ 
opslagstavle (r) /landsbyfilm m.v. 
 
Aktivitetsparken: 
11. Plantning af træer og buske 
Orientering i øvrigt 

1. Bytinget har indgivet Klympen som vigtigt sted at få et 
toilet. Toiletterne ved aktivitetsparken og ved 
Havnegade er pt åbne. 

2. Der har været kontakt med BRK om vigebåse på 
Storegade, så det er lettere at vige ved modrettet 
kørsel. 

3. Bornholms Boligselskabs direktør Majbritt Tønnesen 
var inviteret til et rundtursmøde om mulige 
byggegrunde. Totalbyg er også kontaktet, og 
kontakterne vil blive genoptaget primo 2021.  

4. KMH har haft møde med skolelederen om muligheder 
for en Skaterpark mv, som blev aftalt på vores møde 
den 7.10. KMH orienterede om dette. 

5. Der blev bl.a. talt om lys på havnen, som er i gang med 
at blive forbedret. Der skal sættes et møde med BRK 
om projekt Hasle KanalØ. Der ønskes blandt andet en 
shelter og siddepladser. Der kommer et referat fra 
mødet d. 5.1, som udsendes snarest. 

6. Der er pt ingen aktiviteter i Det Gamle Rådhus pga. 
Covid-19 situationen. Men som testcenter fungerer 
det godt. De kommer igen og tester d. 2. februar.  

7. KEM orienterede omkring punktet, herunder den 
løbende dialog med BRKs ejendomsservice. Der har 
været kontakt med en ny kontaktperson, der skal se 
på vedligehold generelt. 

8. Der har ingen møder været pga. Covid-19 
9. Der er ikke underskrevet nogen ny samarbejdsaftale 

med BRK, men der er lagt op til en dialog med 
ejendomsservice, når det kan indpasses. Nuværende 
aftale udløber 31.12.2023. 

10. Lokalet i Det Gamle Rådhus, der tidligere rummede 
Hasle Turistinfo, overgår nu til en frivillig gruppe, 
Hasle Info. Der er pt. ca. 25 frivillige med i gruppen om 
dette. Supergodt! Der er kommet godkendelse til 
opsætning af infotavle. HTEF vil dække halvdelen af 
etablerings- og vedligeholdelsesudgifterne. Rummet 
skal også benyttes som mødelokale til andre 
foreninger. Rummet er ved at blive indrettet i disse 
dage. RS orienterede på vegne af gruppen. 

11. Orientering fra KEM. 
 
 
 

 



3 Økonomisk orientering og drøftelse af 
samme: 
1. Regnskaber for 2020 og Budget for 
2021 fremlægges 
Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 
2. Fondsansøger /Fundraiser/Fundraising 
3. ”Mellem os” 
4. Cafe Kilden 
 

 
1. Orientering fra KEO. Om de af revisorerne godkendte 

regnskaber. Vedrørende budget vil der kunne ske 
ændringer inden repræsentantskabsmødet. Ingen 
bekymringer på trods af Covid-19-situationen gennem 
2020. 

2. Bytinget har afsøgt mulighed for at få en fast person 
knyttet til som fundraiser. Kontakt tages til et emne. 

3. Der er indkommet et ønske om økonomisk 
samarbejde fra et ungdomsprojekt ”Mellem Os”. 
Projektet budgetterer med udgifter på 22.000 og har 
tilsagn om støtte på 10.000. Betinget af 
gennemførelse og behov støttes med kr. 5.000. 

4. Café kilden er eneste ansøger om støtte til aktiviteter, 
når de er i gang igen efter Corona. De søger om kr. 
1000,- Det er godkendt. Der skal mere synlighed 
omkring dette. Fx fast info i Hasle Nyt 

4 Hasle hvad nu – lokale udviklingsplaner - 
status: 
1. ”Fyraftensmøder” 
2. Snak sammen møder 
3. Åbent Hus 
 

Hasle Info vil kunne være ansigtet udadtil over for 
Hasles Borgere med spørgsmål og gode idéer til 
fremtidige møder i byen.  
Vi afventer øvrige muligheder efter covid-19. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 
1. Hasle Nyt nr.1-2021-udkommer 3.3 
stof deadline 5.2. 
2. Jul i Hasle – evaluering – herunder 
hvad betydning ikke afholdte/aflyste 
arrangementer har haft og kan have 
3. Fastelavn 14.02-15.02  - 2021 
4. Påske i Hasle – uge 13 (28.03-05.04) 
5. New Orleans Delight  
6. Sct. Hans onsdag den 23.6-samarbejde 
med andre foreninger – båltaler  
7. Gadeteaterfestival uge 29 (22-24.7)  
8. Kulturugen–2021– Hasles dag?  
9. KUK i Hasle – orientering ( JL) 
10. Andre arrangementer/aktiviteter 
 

1. Der er deadline for nyt stof til Hasle Nyt 
2. Vi havde et flot juletræ og flot udsmykning i byen i 

julemåneden.  
3.  Fastelavnsfejring er pt. usikkert pga. covid-19, men vi 

støtter op, hvis skolen sætter noget i værk.  
4. Det ville være dejligt, hvis kan få skolen og 

børnehaverne mere på banen, så vi ”kan give den gas” 
og igen pynte op til påske. 

5. Vi afholder koncerten, hvis der bliver jazz i Allinge. 
6.  Vi har ide om, hvem vi spørger om at være båltaler. 
7. Vi krydser fingre for, at Gadeteaterfestivalen kan blive 

til noget i år.  
8. Der er fuld opbakning til deltagelse i Kulturugen, hvis 

den bliver afholdt.  
9. KUK arbejder med fejringen af 75 året for Bornholms 

befrielse fra Sovjet. Befrielsesweekenden bliver d. 10.-
11. april 2021. Vi håber, det bliver muligt på trods af 
Covid-19 

10. Ingen arrangementer pt. 
 

6 1. Repræsentantskabsmøde  
Dagsorden gennemgås og godkendes 
Afvikling/form drøftes og fastlægges 
Skriftlig indkaldelse med 4 ugers varsel 
med: Nyhedsbrev, dagsorden, regnskab, 
budget – vedtægtsændringer? 
Forslag til dirigent 
Opgaver fordeles  
 
2. Ildsjælepris – Indstillede emner drøftes 
frist 31.01.21 og prismodtager besluttes –  
Diplom-Blomster-Gave 
 
 
 

1. Vi udmelder onsdag d. 24. marts kl. 19.00 i den store 
sal på rådhuset til årets repræsentantskabsmøde. 
De formelle ting omkring mødet sørger KEM, KEO og 
LO for. 
De praktiske ting med borde, stole, kaffe m.m. hjælper 
vi alle med  
 

2. Der er indtil nu kommet to kandidatforslag til prisen. 
Deadline for indstilling er 31. januar.  Beslutning 
træffes på næste møde.                                



7 Orientering/Drøftelse/Kalender: 
1. Byforskønnelsespris 
2. Havnegrillen – ny ejer budt velkommen 
3. Nyhedsbrev  
4. Beretning fra flagholdet – ønsker – 
HTEF 
5. Columbus aftale 
6. Lokalrådet? 
7. Bevægelse v/Karen-Margrete 

1. Der er modtaget nogle indstillinger til prisen. KEM 
sender indstillingerne til bestyrelsen. Dato for evt. 
uddeling er ikke fastsat. 

2. Velkommen til Lenhart på Havnegrillen 
3. Jul/Nytårsnyhedsbrev udsendt 15.12 2020 til vore 

medlemmer samt samarbejdspartnere. 
4. Der er kommet tre planer fra flagholdet. Vi sætter 

punktet på næste møde. HTEF inddrages. 
5. Bytingets værkstedsgrupper har nu fået adgang til 

Columbus’ værkstedsfaciliteter, og kan benytte disse.  
6. Politiets næste lokalrådsmøde er aflyst pga. Covid-19. 

Hasle mangler en fast repræsentant. Alle kan melde 
sig.  

7. Oplæg og opfordring til Hasle og omegns beboere: 
””Sammen i bevægelse” er overskriften på en 
landsdækkende kampagne DR laver i 2021 i 
samarbejde med bl.a. Dansk Skoleidræt, DIF og DGI. 
Der kommer seks forskellige bølger, som skal inspirere 
danskerne til at være mere fysisk aktive i 2021. Den 
første bølge hedder ”Danmark går sammen”, og den 
vil rulle fra 21. januar til 25. februar. 
Corona-restriktionerne gør det i øjeblikket 
svært/umuligt at lave initiativer, der samler mere end 
5. Men vi kunne opfordre de enkelte husstande til at 
komme ud og bruge den fantastiske natur vi har i og 
omkring Hasle. 
Eller hvis man bor alene, så at man inviterer en anden 
enlig med ud at gå.” 
Bytinget bakkede op om ideen. 
LO, KMH går i samarbejde med Hasle Idrætsforening 
om at skabe nogle initiativer.  

 

8 Eventuelt: 
Nytårsmøde/Fællesspisning?  

Udsat pga. Covid-19-situationen. De nuværende 
restriktioner er forlænget til 7. februar 2021. 
 

9 Næste mødedato:   Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 24. februar kl. 15.30 

 


