
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting
på Rådhuset

tirsdag d. 23.05.2017 kl. 16,30

Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Kennie Skovgaard,  Jens Jørgen 
Rasmussen, Githa Jartoft
Afbud: Leif Olsen

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 27.1.2017 og
Repræsentantskabsmøde og konstituerende 
møde 16.3.2017.
Hjemmesider ajourført

KEM bød velkommen og orienterede om at referater 
fra omtalte møder var godkendt og lagt på 
hjemmesiden. Endvidere er der sket små ændringer på 
hjemmesiden.

2 BRK: 
Asfaltering/OB i bymæssig bebyggelse?
Opdatering af plangrundlag/Revision af 
bevarende lokalplaner udsat?
Rådhusgade 4
Hvide Hus
Bia Lid
Kirkepladsen
Toftegården/Nyt plejecenters placering - 
høring
Hold byen ren – strandrensning 
Miljøpedeller
Cykelveje 
Byskilte
Møde med vej/BRK den 5.5
Skolen:
Møde med skoleleder 23.05.2017

Rådhuset: 
Brugermøde 30.3 – valg/orientering
Orientering om vedligehold mv
Fugt i huset
Nyt ur - reparation
Evt, besøg orientering -  eftersyn 2.-6. kl.9,50
 
Havnen:
”Vild med vand” 10.6 kl. 11-16
Husbåde
Nyt ”Havneprojekt” møder 7.3 og 2.4
Aktivitetsparken:
Møde med MBJ – den 10.5
Trappe til stranden bag  røgeriet

KEM orienterer om udsendt mailkorrespondance 
omkring utilfredsstillende OB – belægning i 
boligområder i Hasle. Bytinget synes det er 
utilfredsstillende og har henvendt sig herom, nu vil 
sagen tages op politisk men pt. er der ikke noget at 
gøre. Tilbagemelding fra BRK lovet.
Plangrundlaget i Hasle blev drøftet grundet ” 
uklarheder/manglende opfølgning og konsekvenser fra 
BRK´s side”, kviste, vinduer, tagtegl blev omtalt. 
Bytinget ønsker ikke at varetage enkeltsager for 
borgerne, men der ønskes dialog og drøftelse omkring 
det nuværende grundlag. En generel henvendelse til 
BRK.
Rådhusgade 4: stilladser opstillet og nedtaget igen?
Hvide Hus: bytinget ønsker Åbent Hus – arrangement.
Bia- Lid: intet sker og det roder stadig på området. 
Kontakter ejendomsmægleren om muligheden for 
oprydning.
Kirkepladsen: når vejret tillader det genoptager BRK 
det aftalte arbejde på pladsen. Efterfølgende vil et 
samarbejdsprojekt med alle interessenter omkring 
pladsen blive etableret.
Bytinget har indsendt høringssvar med ønsket om at 
placere det kommende nye plejecenter ved 
Brobækkegård( i bunden af Bykærvej på modsat side 
af gården). Bytinget har obs på Aktivitetscentrets 
muligheder for lokaler fremover eftersom det ikke er et
lovkrav at indtænke det i et plejecenter.
Orientering om ”Hold byen ren”/ strandrensning givet.
Miljøpedeller til Rådhuset/ Aktivitetsparken mv 
ønskes og det undersøges om det lader sig gøre. Måske



kan en borgerforening gøre brug af disse pedeller.
Orientering om bornholmske cykelveje 2016 – 19 med 
fokus på projekt 8 som omhandler Hasle by, 
omlægning af national cykelrute 10 gennem Hasle by 
og 2 – 1 vej ved havn. Snart indkaldes til møde herom, 
projektet er planlagt at skulle gennemføres i 2017.
Byskilte drøftet med BRK på møde 5.5. Byskiltet fra 
nordsiden har nu fået rette plads ud fra reglerne. Skiltet
opsættes snarest.
Godt positivt møde d.d. med skolens nye leder, hvor 
åbenhed til lokalsamfundet bl.a. blev omtalt.
Brugermøde på Rådhuset afholdt, emner fra mødet 
opridset. Der mødte 8 personer op.
Fugt i vægge på Rådhuset undersøges for nærmere.
Der efterlyses person som kan reparere bornholmerure,
2 ure på Rådhuset er i itu.
Hasle er med i landsdækkende projekt ”Vild med 
vand” og er med til at afholde Havnens Dag d. 10. juni 
i Hasle Havn. I alt 32 arrangementer omkring havnen, 
alle 3 vandbassiner byder på oplevelser. GJ tovholder.
Intet nyt omkring husbåde – projektet efter 
repræsentantskabsmødet. Hvad sker der ???
Nyt havneprojekt omkring øens udvikling skrider frem
med møder mv. Bytinget ønsker at øens kommende 
navn skal indeholde navnet Hasle, forslag var Hasle Ø,
Hasle Kanalø.
BRK´s ansvarlige på området omkring 
Aktivitetsparken MBJ har været på besigtigelse 
omkring ødelagte trappe ved røgerierne og ned til 
stranden og ønsker om babygynger mv. Bytinget 
ønsker at der fortsat skal være en trappe ned til vandet. 
BRK havde kritikpunkter til parkens underlag bl.a. og 
dette skal udbedres. Skiltning til Aktivitetsparken 
drøftet og ønskes undersøgt og endvidere skal parken 
have en adresse så der bl.a. kan benyttes QR – kode.

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 
samme:
Kilden – ansøgning om støtte (1.000 i 2016)
QR- koder
Sponsorer/fonde/ansøgninger:
SBF: frister 30.5 – 2.8
Færgens festdag  3.9 kl. 10-16 – møde 20.6

Kildens ansøgning om tilskud kr. 1000 til sociale 
formål blev imødekommet.
QR – koder er klar og tovholdere er KS, KEO, LO.
Tidsfrister for ansøgninger fremhævet, ansøgning 
afsendes til bl.a. nye tiltag i Aktivitetsparken.
Færgens festdag omtalt med afholdelse på Travbanen. 
Hjemmeside: http:færgensfestdag.dk

4 Hasle hvad nu – Lokale 
udviklingsplaner – Muligheder? 
Drøftelse – fyraftensmøder/morgenmøder
HTEF?

HTEF kan godt forestille sig morgenmøder, foreningen
kører videre. Bytinget tænker i fyraftensmøder, møder 
vil ske hen ad vejen.



5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget:
Hasle Nyt nr. 2 udkommer  24.5 
Fastelavn
Påske i Hasle – evaluering
Bornholms Countryfestival  8.6 - 2017
Bornholms Harmonikafestival  9.6-10.6  
Sct. Hans gruppen møde/planlægning
New Orleans Delight 10.7
Musik- & Festuge uge 31(31.7 – 5.8)
”Dans i Parken”? 
Samarbejde HTEF – status – generalf. 22.3
Kulturugen (16.-25.9) – Tema”Rum” 
”Badgedag”  i Hasle 17.9 –møde i Hasle 24.5
Nye tiltag?

Hasle Nyt nr. 2 er på vej ud til alle husstande, foto af 
bestyrelsesmedlemmerne omtalt.
Samarbejde med skolen omkring fastelavn omtalt. 
Evalueringen af påsken gav mange gode nye ideer. 
Countryfestivalen har pt. solgt 130 billetter, 
smertegrænsen er 200 ifl. KEO. Via reduceret pris 
gennem avisen tror han på at vi når det.
Orientering omkring Sct. Hans – arrangementet, hvor 
nye kommunaldirektør Peter Loft vil holde talen. Det 
overordnede program kan ses i Hasle Nyt nr. 2.
New Orleans Delight d. 10. 7. er på plads.
”Dans i parken” blev en succes ifl. KEO, vi ser tiden 
an.
KEM orienterede om muligheder for fællesindkøb med
HTEF.
Møde i morgen d. 24. 5. omkring badgedag i Hasle i 
forbindelse med kulturugen. Kirken vil komme med et 
indslag til kulturugen.

6 Orientering/Drøftelse/Kalender:
Besøg fra Randers km.  22.3 (Sol)
LAG – generalforsamling 4.4 i Nexø
BBS generalforsamling på gården 20.4
CRTs rapport om brug af puljemidler
Afskedsreception Kurt Marker 2.5
Event Bornholm  generalforsamling 15.5
Lokalrådsmøde ( politiet) 17.5
Formandsskabsmøde 30.1
Flagholdet
Arbejdsbil?
Arbejdsdage  datoer?
Flytteguiden?

KEM orienterede kort om emnerne, men især emnet 
Flaghold gav anledning til åben drøftelse fordi bytinget
nu mister muligheden for billån og skal finde anden 
mulighed for bil til flagholdet. Muligheder omtalt men 
bytinget har ikke besluttet sig for noget pt. Der 
undersøges stadig muligheder.
Blomsterkrukker ved Karetmagergården ønskes 
nyplaceret ved havnen.
Bytinget ønsker ikke at indgå i Flytteguiden.
Under arbejdsdage kom forslag om at indtænke 
flygtningene for på den måde at optimere 
integrationen.

8 Eventuelt: Anvisning af bolig i kommunen fra BRK´s side

Post Nords servicering af quick – breve fra Hasle

Mødet afsluttet kl. 19. 30

9 Næste mødedato Onsdag d. 23. august 2017 kl. 16.00 – muligvis før 
kl. 16,00

Bjarne D.


