
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting  
på Rådhuset 

tirsdag d. 8.11.2016 kl. 14.00
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Kennie Skovgaard , Jens Jørgen 
Rasmussen, Githa Jartoft
Afbud: Kennie Skovgaard møder frem kl. 15.05

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 11.08.2016--
Orientering om opfølgningen – mange ting 
genoptages i denne dagsorden.

KEM byder velkommen, vigtige punkter haves på 
dagsordenen. Alt fra sidste bestyrelsesmøde er der 
fulgt op på.

2 BRK: 
Hvide Hus
Bia Lid
Kirkepladsen
Toftegårdens fremtid 
Nye posestativer – ansvarlig?
Skiltning – nye skilte
Budget 2017
Karetmagergården – møde 16.11
Cykelstiprojekter – møde nov-dec?
Søndre Bæk 16
 
Skolen:

Havnen:
Brugerrådsmøde 27.10
Husbåde – henvendelse om besøg

Rådhuset: 
Vedligeholdelse/renovering –  status og 
nærmere orientering 

Renoveringen af Hvide Hus er igangsat, desværre for 
årstiden gør at vejrliget driller og det tager længere tid 
grundet regn. 3 lokale firmaer har fået arbejderne på 
Hvide Hus.
Bia-Lid er en lidt kedelig sag uden afklaring. Ejere 
ville have møde med BRK sammen med sagkyndig 
grundet uenigheder, men intet nyt er hørt herom. 
Bytinget ønsker ved venlig henstilling at der opryddes 
i området.
Kirkepladsen – processen synes i god udvikling, tilbud
fra fagmand er afgivet og BRK har indvilget i at gå i 
gang med bla. spuling. Malerarbejdet forestår først i 
2017. Alle parter med grundejere, kirken, kommunen 
har udvist positiv velvilje og møde foranstaltes i 2017.
Toftegårdens fremtid er der ikke noget nyt om, skudt 
til hjørne.
Nye posestativer synes OK, bytinget har forpligtet sig 
til løbende at isætte nye poser. Pt. gør KEM det og GJ 
vil assistere i det omfang det er nødvendigt.
Indkøb af 10 nye skilte omtales og samarbejde med 
Tejn Idrætsforening( som også har indkøbt tilsvarende 
10 stk.), et samarbejde som betyder at man kan låne 
hinandens skilte, hvorfor der kan opsættes 20 stk. ved 
særlige lejligheder. Ved Hasles 3 udfaldsveje kommer 
endvidere nye ” byskilte” og tydelighed i skriftform 
blev ønsket.
Budget 2017 er vedtaget med bl.a. nedlæggelse af 
Karetmagergården i Hasle som konsekvens. Bytinget 
savner dialogen før beslutningen og et møde med 
kommunen er berammet, hvor bytinget og 
Karetmagergården er repræsenteret.
Et af de nye vedtagne cykelprojekter omhandler 
cykelvejen i selve Hasle og her indbydes bytinget til 
møde herom.
KEM orienterede om nye tiltag vedr. Søndre Bæk 16.



BD kunne igen orientere om at samdriften mellem 
skolen og folkebiblioteket synes at køre OK. 
Bornholms Tidendes håndtering af indhold i artikler 
omkring Svartingedalskolen blev skarpt kritiseret, 
vinklen kastede negativt lys på byens skole. Bytinget 
henvender sig til bestyrelsen som ønskes at være mere 
offensive og synlige i sådanne sager. Også avisens 
ensidige vinkling af retssagen mod ejerne af Hasle 
Familiecamping blev kritiseret skarpt.
Referat fra sidste brugerrådsmøde er på vej. Positiv 
udvikling med ikke mindst oprydning. Bestyrelsen 
inviteres til Nexø for at besigtige og besøge husbåde – 
værftet. Efterfølgende overvejes at inddrage en bredere
kreds til at besigtige husbådsværftet.
Der indkøbes 40 stk. sangbøger til Rådhusets 
arrangementer. Endvidere indkøbes en teleslynge til 
Rådhuset – pris ca. kr. 10.000. Sluttelig ordnes 
hoveddør af LO med lister for at undgå træk og lås 
udskiftes mv.
Uret fra det gamle rådhus i Toftelunden ønskes 
fastholdt på Rådhuset og der arbejdes på en klargøring 
af uret så det kan gå.

3 Økonomisk orientering  og drøftelse af 
samme

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger:
Sparekassen Bornholms Fond:
Leif orienterer

KEO orienterede om at der ikke rigtig er sket noget 
siden sidst. Flagstænger er hjemkommet.
LO orienterede om et skuffende afslag på sponsorstøtte
til digitale informationstavler.
Der arbejdes videre på at finde  muligheder for en 
løsning. HTEF og andre interessenter kontaktes for at 
spørge om økonomisk støtte. Tovholdere er LO, KEO, 
KS, GJ.

4 Hasle hvad nu- lokale udviklingsplaner– 
status:
Muligheder for udvikling fremover
Destinationen - udviklingsprojekter
Fyraftensmøder
Møder for unge
Hjemmesiden – Drøftelse af  Bytinget på 
sociale medier (Facebook)

KEM orienterede
Ø- og kanalområdet ønskes mere attraktivt. 
Havneansvarlig i BRK er kontaktet herom og der 
sendes en anmodning til BRK  herom.
Destinationen kontaktet vedr. outdoor – mulighederne 
omkring Hasle.
Fyraftensmøder omkring Hasles fremtid og muligheder
drøftet, bl.a. nævnt muligheden for at afholde hos OK 
Entreprise og emnet flygtninge kunne være en 
mulighed. Andre emner modtages gerne.
De unges involvering i Hasle og Hasle Byting ønskes 
fremmet og medlemmerne opfordres ” til at stille med 
kandidater”.
Hasle Bytings opslag på Facebook blev drøftet. Skal 
det være som nu med en profil eller en side. KS og GJ 
sparrer og finder bedste løsning for Hasle Byting.



5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget:
Orientering om det der er sket og tanker for 
fremtiden.
Kulturugen 2016 (Hasle dag 18.9) -evaluering 
Jul 2016 – nyheder? 
1658 møde 17.10 -8.12 arrangementet (RVO)
Julebal i Hasle-Hallen 19.11
Fastelavn 26-27.2
Påske i Hasle – 10-17.4
Country-& Harmonikafestival 8.9.10 juni
Sct. Hans 23.6 -2017 – taler  mv
Musik- & festuge– uge 31- 2017?
Hasle Nyt nr. 4-2016 – udkommer 16.11
Tidende.dk – borgerskribenter ophørt
Flagstænger – HTEF 50%
Forslag fra Andre Jensen
Danmark dejligst – Rasmus Nøhr?

KEM orienterede bredt og følgende kan bemærkes:
Kulturugen omkring Hasle gik fint .Evalueringsmøde 
d. 14. 11. KEO + evt. KEM deltager.
Program til  Jul i Hasle og arrangementet ” 1658” er 
klart. Hasle Nyt bringer programmerne. 
Stort flot juletræ er fået og skal opstilles på Hasle Torv
den 23.11.
190 tilmeldte pt. til årets julebal iflg. KEO. KEO 
meddeler, at det bliver hans sidste som ansvarlig for 
arrangementet.
Indholdet til påsken 2017 overvejes pt. Cykelløb er 
medtænkt.
Emner til Sct. Hans – taler ønskes.
KEO orienterer om nyt tiltag omkring Hasle Nyt, hvor 
der hidtil har været tale om 8 sider med farve og nu 
ønskes prøveperiode med alle sider med farve og 
samtidig kan det gøres til samme pris hos anden 
virksomhed.
Borger Andre Jensen foreslår ”samværsgrupper”, 
seniormøder/ seniorfestival. KEM undersøger sammen 
med Andre muligheden for at åbne Rådhuset nogle 
dage til formålet.
Bytinget drøftede henvendelse fra HTEF om at tilslutte
sig Danmark Dejligst. Beslutningen blev efter en 
drøftelse, at bytinget støtter et sådant arrangement, 
men at de ikke kan afsætte den fornødne arbejdskraft.

6 Byforskønnelsespris 2016.
Forslag imødeses

Iværksætterpris/Jubilæumsarrangement 30.9
Opfølgning – skulptur?

Bytinget havde modtaget 1 kort skriftligt emne og flere
mundtlige emner. Bytinget drøftede alle emner og 
besluttede at der IKKE uddeles en Byforskønnelsespris
i 2016. Prisen uddeles i det år hvor bytinget skønner 
noget ekstraordinært skal påskønnes med en pris, helt 
som Iværksætterprisen.
Skulpturen ”VÆKST” ved Toftelunden 1 ønskes 
fortsat opstillet på denne matrikel efter at BRK har 
lavet hele bygningskomplekset til et Sundhedshus.

7 Orientering/drøftelse/kalender:
Fuglesangsprojektet/partnerskabsaftale 24.9
Blomsterkrukker – honorering
Lokalrådsmøde? 
Påskønnelse af frivillige hjælpere?
Repræsentantskabsmøde i  2017 – 
fastlægges og dato udmeldes - forslag mandag
den 13.3-2017
Ildsjælepris 2017

Bytinget støtter projektet Fuglesangsprojektet omkring
Kæmpeåen. Der er tale om en støtteerklæring og ingen 
økonomisk involvering.
Der orienteres om nyt tiltag omkring blomsterkrukker.
Bytinget ønsker at forsætte påskønnelsen af det store 
frivillige arbejde som laves af rigtig mange 
frivillige( ca. 30). Derfor laves igen i år arrangement 
med spisning mv. Ydermere kan det være at de særligt 
indkaldte frivillige kan komme på bustur til Nexø og 
se husbådsværftet.



Det overlades i øvrigt til formandsskabet at arrangere 
og påskønne.

Repræsentantskabesmøde 2017 bliver afholdt torsdag 
d. 16. marts 2017 kl. 19.00 – medlemmerne orienteres
herom.

Medlemmerne i bytinget får henvendelse om at de nu 
kan indstille emner til Ildsjæleprisen 2017.

8 Eventuelt: Bytinget ønsker at tilkendegive den fortsatte store 
støtte til ejerne af Hasle Familiecamping og håber at de
fortsætter med at være et stort aktiv for Hasle og 
omegn. De får en henvendelse.

Mødet afsluttet kl. 17. 15
9 Næste mødedato:  (ultimo jan/primo 

feb.2017)
Fredag d. 27. 1. 2017 kl. 15.00 

Bjarne D.


