
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

Fredag d. 29.01.2016 kl. 14.00 

 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen, Richardt Vang-Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen 

Jens Jørgen Rasmussen, Kennie Skovgaard 

Afbud: Jens Jørgen Rasmussen 

  

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

30.10.2015 

Indeholdt i dagsordenens punkter 

KEM orienterede om det efterfølgende arrangement med 

bytingets frivillige fra kl. 17. 30, vi bliver i alt 21 

 

Intet andet at bemærke, fordi evt. punkter kommer i 

nedenstående dagsorden 

2 BRK:  

Bybevaringsplan for Bornholm (Hasle) 

Bevarende lokalplan fra 1995 HNK 

Skiltning Stg. møde 11.12 

Rågeplage 

Solhjem 

Hvide hus 

Bia-Lid 

Rådhusgade 4 – gadens tilgængelighed 

Toftegården 

Bofa – Miljøstation – containerpladsen 

Fællesmøde Rådhuset 2.12 – orientering 

om evt. indkvartering af asylansøgere  

Skolen: 

Biblioteket - BD orienterer 

Nye elever start 18.11 

Indskrivning? 

Møde 19.1 med lederen 

Havnen: 

Referat brugerrådsmøde 19.10 

Skiltning 

Legeskibet 

Bålplads på øen 

Rådhuset: 

Vedligehold/renovering/investeringer 

Dato for brugermøde – onsdag den 23.3 

kl. 17?? 

Kultur 

KEM orienterede om planarbejdet og ser fordele ved at 

Hasle indgår i bevarende lokalplan for øen.  

Punktet om parkering i Storegade ved grillen har flere 

gange været drøftet og nu er god løsning fundet. Tidligere 

korttidsparkering bliver afløst at det generelle 2 timers 

parkering, dog mangler pt. skiltet. Især frisørsalonen lige 

over for grillen har haft problemer med kunder omkring 

korttidsparkeringen. 

Rågeplagen i Hasle har været drøftet i flere omgange, 

primært omkring Hasle Familiecamping og Anlægget. 

Tidligere tiltag omkring campingpladsen har haft effekt og 

nu har ny henvendelse skabt optimale forhold for 

campingpladsen eftersom der i denne uge er fældet på nær 

sidste række ud mod havet. Ejer Kim Sørensen roste 

bytinget senest på møde i onsdags, da bytingets 

henvendelser har gjort udslaget. Bytinget konstaterer dog at 

råplagen ikke slutter her, fordi plagen er stor i Anlægget og 

det frygtes at rågerne er ” flyttet til Anlægget” i større antal. 

Solhjem – sagen er ved at være ved vejs ende, muret mur er 

opført og nu mangler kun en jernport i hver ende af muren. 

En lang historie synes at tage en ende snart. 

Hvide Hus – renoveringen sker i 2016 iflg. 

budgetvedtagelsen. 

Bia-Lid – renoveringen er i gang. Men ejernes forventning 

om at åbne til påske er nok ikke muligt. Men dejligt at der 

sker noget med bygningen. 

Rådhusgade 4 – problematikken har også været på 

tegnebrættet mange gange og tilgængeligheden omkring 

matriklen er et problem. BRK vil se på sagen. Også 

manglende lys i Rådhusgade har BRK fået henvendelse om. 

Politikerne arbejder nu videre med 3 scenarier( ud af 4 

oprindelige, men det ene scenarie var i modstrid med 

tidligere politisk beslutning) sammenholdt med at der også 



undersøges om muligheden for et – rums – boliger i 

scenarierne. Beslutningen skal tages til budget 2017 – 

vedtagelsen. Bytinget understreger at det IKKE er sikkert at 

fremtiden ligger i Hasle ifl. alle 3 scenarier, ifl. 

sagsfremstillingen kan nyopførelse ske andre steder på øen 

ifl. scenarie 3. Bytinget vil arbejde hårdt for at Hasle bliverr 

stedet. 

Bofas nye miljøstation mellem Klympen og Campanella 

blev omtalt, og henvendelse til rette er sket omkring dårlige 

vendeforhold. 

Omkring bygningen Søndre Bæk 16, har BRK  meddelt at 

kontaktperson er Jacob Jensen og at Hasle Røgeri synes at 

være interesseret i at leje hele bygningen til nye aktiviteter. 

BRK og bytinget havde indkaldt til åbent borgermøde d. 2. 

12. 2015 omkring kommende asylansøgere, interessen viste 

sig at være stor og mange forskellige synspunkter kom på 

banen. BRK besluttede efterfølgende at godkende at 

udlændingestyrelsen indgik aftaler med Danhostel og Hasle 

Camping om indkvarteringen. 

 

KEM + BD deltog i møde på skolen i begyndelsen af 

november for at afgive bytingets ønsker til kommende 

fællesbibliotek på skolen. Foruden bytinget deltog skolens 

skolebibliotekar Mia og folkebiblioteks teamleder Lea. Et 

forslag til indretning blev fremvist og bytinget kunne afgive 

sine ønsker til funktioner og tilgængelighed. BD er 

kontaktperson, men har efterfølgende ikke har været 

indkaldt til yderligere mødeaktivitet herom. Lea har vist BD 

en indretningsskitse og meddelt at de bliver 2 

gates(indgange) og alle kan bruge hele området i 

tidsrummet 7 - 22. Udtalelser af Jon Madsen i Bhs.Tid. d. 

21. 11. 2015 må stå for hans egen regning, bytinget har 

aldrig talt om en fantastisk ide´, bytinget sidder IKKE med 

ved bordet til detailplanlægningen og kan bestemme og der 

bliver IKKE rigelig plads til alle. BD´s udtalelser samme 

dag om en konstruktiv og positiv tilgang står helt til 

troende, men Jon Madsen ” digter selv videre”. KEM 

henvender sig til Jon Madsen. 

Svartingedalskolen har fået fordoblet sit elevtal fra ca. 150 

elever til ca. 300 elever efter asylbørn fra øen nu går i skole 

i Hasle. Alle lokaler er taget i brug og tidligere nedlukket 

fritidsklub bag ved hallen er skole for de ældste asylelever. 

Indskrivningstallene til kommende børnehaveklasse i Hasle 

blev drøftet og bytinget skuffes over et tal på 16 elever set i 

lyset af der nu er skabt klarhed over hele skoleforløbet ved 

at elever overføres til Åvang i Rønne i 7. – 9.kl. Bytinget 

ønsker stadig en hel skole i Hasle. 

KEM + KEO har afholdt et godt møde med skolens leder 

omkring samarbejdsrelationer. Fastelavn blev aftalt , påske, 

og Sct. Hans blev drøftet og skolefest nævnt som en ny ting 



som bytinget kan inddrages i.  

Referat omkring havnen er udsendt, forskellige forhold 

nævnt. Bl.a.muligheden for etablering af arbejdsgruppe som 

kunne arbejde for havnens videre udvikling. 

Næste havnebrugerrådsmøde forventes 7. april 2016. 

Skiltning på havnen mangler, Gugga/Jacob har fået 

henvendelse herom. 

”Legeskibet” kommer til at ligge i Hasle fra onsdag den 8.6 

til og med tirsdag den 14.6. 

Tilladelse til bålplads er givet, flere muligheder foreligger. 

Også vegetationen på øen omtalt. Smeden på havnen bruges 

til ad hoc – opgaver for og på  havnen.  

KEO orienterer om rådhuset med løbende vedligehold. 

Problem med barnevogne fra Dagplejen med salt på hjul 

omtales og her skal findes en løsning for ikke at få skader i 

rådhuset. Logistiske forhold omkring brugere også omtalt, 

hvor der findes nye bedre løsninger. Ønske om skab på 

gangen til trådløs printer omtalt, rengøringsomlægning 

omtalt. 

Poul Steen Larsen har meddelt at han ikke ser sig i stand til 

at gennemføre kulturarrangementer i foråret 2016. 

KEO indkalder til rådhusets  brugermøde 23.3 

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme: 

Regnskaber for 2015 fremlægges 

Logoflag – donation/trailerkøb 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

Ansøgning fra Kilden 

Paul Ranslet 

KEO omdeler 5 bilag: regnskab for Hasle Byting 2015, 

regnskab for Hasle Bytings Aktivitetsudvalg 2015, forslag 

til budget 2016 Hasle Byting, regnskab for Rådhuset 2015, 

forslag til budget Rådhuset 2016. KEO gennemgår, der 

stilles spørgsmål og der svares. Alle regnskaber var 

revideret. KEO roses for stort flot kassererarbejde! 

Logoflag hjemkøbt i samarbejde med HTEF. SuperBrugsen  

har sponsoreret kr. 4.000 til hjælp til trailerkøb, som er 

foretaget. 

Bytinget bevilger Kilden kr. 1.000 i 2016 til hjælp til deres 

frivillige sociale arbejde. 

 

Processen med anskaffelsen af skulpturen ”Pigen på 

bænken” af Paul Ranslet fortsætter. Ifl. LO er det op ad 

bakke med økonomien til anskaffelsen. Der afventes snarest 

en tilbagemelding fra Nordea – Fonden. Vi ser tiden an. 

 

Skulpturen ”VÆKST” af Jens Christian Frandsen ved 

indgangen til tidligere rådhus( Årets Iværksætterby 1991, 

Winthur – prisen) ønskes flyttet til Rådhuset hvis 

bygningskomplekset afhændes helt. 

4 Områdefornyelsen – status: 

Muligheder for udvikling fremover 

Aktivitetsparken – Dansegulv møde med 

DGI 9.11 

 

KEM orienterer om at der har været afholdt møde med DGI 

og Hasle IF om dansegulvet og finansiereng af nyt gulv, 

Alle havde stor interesse i at gulvet vedligeholdes/fornyes.  

DGI  ville søge fondsmidler til arbejdet. 

 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 
Hasle Nyt nr.1-2016-udkommer 9.3 stof 

KEM orienterer. 

Ros til Hasle om Kulturuge – afviklingen 2015. I 2016 er 



deadline 12.2 

Kulturugen– evaluering 19.11 KEM/KEO 

2016 – Hasle dag søndag den 18.9 – 

ansøgning midler frist 25.2 –Tema” Brud” 

Jul i Hasle – evaluering 

Fastelavn 8.2 

Påsken 19-28..3 – Rådhuset? 

Postcup i Hasle 5.6 

Båltaler – Sct. Hans torsdag den 23.6 

Andre arrangementer/aktiviteter 

Samarbejde/Tilskud HTEF – møde 

27.1.16 

Nyt teltdansegulv? 

 

temaet ”BRUD” og der tænkes ideer mv. 

Jul i Hasle omtalt, Fastelavn 2016 i hallen, tilskud fra 

HTEF i 2016 til påsken som tidligere( efter 2016 er alt 

uvist), PostCup – møde afholdt og dele af byen bliver 

sikkert lukkes af grundet sikkerheden, forslag til båltaler 

2016 ønskes til KEM, LO ønsker ”årskalender/årshjul” for 

alle arrangementer. 

HTEF og bytinget afholdte møde i onsdag fra kl. 17 – 19 på 

Rådhuset. HTEF stillede med 6 personer og bytinget 

stillede med 5 personer. Mødet tog afsæt i den ” tjekliste” 

som KEM havde udsendt på forhånd. Overordnet kan siges 

at det økonomiske samarbejde fortsætter uændret i 2016, 

men herefter er alt uvist fordi regionskommunen barsler 

med fælles digital platform etc og de lokale 

turistinformationer kan igen komme i spil. Der afventes 

tilbagemeldinger fra HTEF på flere forhold efter deres 

bestyrelsesmøde samme dag kl. 19 herunder 

udviklingsgruppe til havnen og udskænkning udenfor 

Rådhuset – disse tilbagemeldinger er ikke afgivet pt. 

Der ansøges  om støtte nyt trægulv i teltet til blandt andet 

Harmonikafestivalen 

6 Repræsentantskabsmøde den 16.3.16:  

Dagsorden gennemgås og godkendes 

Afvikling/form drøftes og fastlægges 

Skriftlig indkaldelse med 4 ugers varsel 

med: Nyhedsbrev, dagsorden, regnskab, 

budget 

Opgaver fordeles  

 

Ildsjælepris – indstillede emner drøftes 

og prismodtager besluttes – frist 20.1.16  

Diplom-Blomster-Gave 

 

KEM gennemgik de udsendte bilag og der blev sagt OK. De 

3 bestyrelsesmedlemmer på valg er villige til genvalg og 

revisorerne er også klar til at fortsætte. Tom Vesth har 

indvilliget i at blive foreslået som dirigent. 

 

Bytinget drøftede de indstillede til Ildsjæleprisen 2016, 

hvilket afstedkom en principiel drøftelse af hvor 

vægtningen skal lægges, er det erhverv, skal det være 

frivillige etc??? Efter drøftelsen indstillede et enigt byting 

kandidaten til årets pris med en konkret vinkel på 

kandidatens arbejde. 

7 Orientering/Drøftelse/Kalender: 

SOL ”Sundhed og Lokalsamfund”?BRK? 

Brugerrådsmøde Bornholms Forsyning 

17.11 

Lokalrådsmøde 2.12 – afbud fra Hasle 

Presseindlæg  

AOF møde 8.2? 

Servering på torvet? 

Væksthuzet – åbent hus 30.1  kl.14-17 

 

KEM orienterede. 

SOL kører videre. Invitation fra Østerlars om deltagelse i 

Multihus – arrangement, infotavle ved Karetmagergården til 

Rådhuset?, fusion på vej mellem Østkraft og Bornholms 

Forsyning. 

Bytinget drøftede henvendelse fra bager Thorsen om 

servering på torvet, bytinget kan ikke anbefale det, men ser 

muligheder omkring bagerens egen butik. Både foran og 

ikke mindst bagved. Bytinget gør dog ikke noget aktivt i 

sagen, men afventer nærmere omkring det. 

BornFiber er budt velkommen til Hasle. 

8 Eventuelt: 

 

Mødet afsluttet kl. 17. 10 

9 Næste mødedato:   Konstituerende møde efter repræsentantskabsmøde 

16.3.2016 
Bjarne D. 


