
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting på Rådhuset  

Onsdag d. 07.10.2020 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) 

Afbud: Janne Lærkedahl 

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

17.06.2020 

Repræsentantskabsmøde og 

konstituerende møde 02.09.2020: 

(meget er med i dagsordenen) 
 

Velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
De nye vedtægter for Hasle Byting ligger på hasle.dk under 
Hasle Byting. Hjemmesiden er i øvrigt opdateret efter 
repræsentantskabsmødet.  

2 BRK:  

Budget 2021- ekstra penge 

Drift 2020 

”Rockerborgen” Plejecenter/Toftegården 

Parkering Storegade 

Nye boliger – Bopælspligt 

Tomme erhversejendomme 

Containerpladsen 

Toiletforhold 

Røgerierne – vedligeholdelse/ansvar 

Frivillig fredag den 25.09 i Rønne hallen 

Fiskerimuseum 

 

Skolen: 

 

Havnen:  

Nye retningslinjer 

Projekt Hasle Kanalø - orientering  

Møde 6.10  

Brugerrådsmøde 27.10 

 

Rådhuset:  

Møde med BRK vedr. vedligehold 7.9. 

(Op)rydning af turist info 20.5 

Lokaleanvendelse 

Opslagstavle / -skærm på torvet? 

Brugermøde /vedligeholdelse 

Orientering 

Aktivitetsparken: 

Orientering 
 

BRK: 
Budget: KEM har skrevet til borgmesteren om de 
manglende forbedringer som fx et nyt handicaptoilet på 
Kanaløen, der gennem flere år har været budgetteret, men 
ej udført.  
 
Plejecenter: Bytinget håber og ønsker at byggeriet bliver 
gennemført, som først planlagt. Vi skal være obs på sagen 
hele tiden, og ikke blot være tilfredse med at Toftegården 
bliver istandsat. 
 
HUSK, at du som borger selv kan indberette fejl og mangler 
til BRK via APP’en ”Borger Tip”. 
 
Parkering i Storegade: Det ville være visionært, hvis der 
kan blive lavet vigepladser, så man kan holde tilbage i højre 
side set mod nord, alternativt kunne  
en p-plads på en eller nogle af de tomme grunde, for at 
gøre passagen for biler bedre 
 
Nye boliger/bopælspligt i Hasle: KEM har videresendt et 
oplæg til et boligselskab, der er kommet fra en borger 
vedr. boliger fra bovieran.dk  
Vi har flere udpegede og gode områder i Hasle og omegn. 
Der er tegn på, at bopælspligten bliver overholdt. Huse 
bliver fx solgt eller udlejet, men vi er fortsat obs på sagen. 
Tomme erhvervsejendomme: Det er beklageligt, at vi for 
tiden har  mange tomme erhvervsbygninger i Hasle. Vi 
håber, virksomheder får øjnene op for de mange 
muligheder i byen. 
 
Toiletforhold: Der er megen plads til forbedringer i vores 
område, fx ved Klympen  
 
Røgerierne:  BRK er ansvarlig for vedligehold ved og 
omkring røgerierne. 
 
Fiskerimuseum: Snakken om dette har foregået siden 
90’erne. Det ville være visionært at få sådan et museum til 
Hasle. Det kræver en aktiv gruppe, at indgå i dette. 
Bornholms Museum kunne være en relevant 
samarbejdspartner. 



 
Skolen:  
Er nu kommet godt i gang med 26 elever i den nye 
overbygning i 7. klasse, og der er kommet vægmalerier 
både ude og inde.  
Ønskværdigt kunne det være at en klatrevæg samt en 
skaterbane blev bygget for de unge i byen. KMH går videre 
med dette.  
Havnen og kanaløen:  
KEM har haft møde med havnekoordinatoren d. 6.10 
Der har sommeren igennem været udpegede pladser til 
autocampere. Pladsen foran Hasle Havnebad er udpeget til 
udlejning til mobile forretninger 
Der ønskes fortsat en shelter på Kanaløen samt en 
anløbsbro til kajakker. Øen bør iflg. koordinatoren opdeles 
med ansvarsområder i en aktivitetsdel og opholdsdel.  
 
Det er ønskværdigt: at den sydligste del af øen blev 
afrundet med en pæn stensætning for at kunne dække den 
gamle affaldsplads og  at der blev taget handling på 
hyttefadet på Havnetorvet.  
KEM tager det op på brugerrådsmødet. 
 
Rådhuset: 
KEM har haft møde med BRK om forbedringer af døre og 
vinduer. 
Opslagstavle /infoskærm på torvet: RS orienterende fra en 
selvbestaltet gruppe, der har haft en snak om en 
opslagstavle på torvet, der skal vedligeholdes af nogle 
ansvarlige.  
Det har også været tale om en frivilliggruppe, der vil indgå i 
en borger-/turistinformation, der i samarbejde med 
havnefogeden også kan vedligeholde infotavler rundt 
omkring i byen.  
Det ville være ønskværdigt, at Hasle Turist- og 
Erhvervsforening tog del i en velkomstkomité omkring 
Hasle Pakken.  
De forskellige foreninger bedes kontakte KEO eller KEM 
med ønsker om forbedringer o.l.  
En løs snak om Herolds Samling skal/bør flyttes til et andet 
lokale, eller forblive hvor den er. Ingen konklusion.  
KEO indkalder til brugermøde snarest. 
Aktivitetsparken/Multihytten:  
Frivilliggruppen har taget deres tørn i 5-6 uger gennem 
sommeren med at holde rent i området. Parken bliver 
fortsat efterladt med rod og affald, så vi opfordrer alle til at 
rydde op efter sig. 

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme – Bank forbindelse 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

Columbus ansøgning 
 

Bestyrelsens medlemmer skal aflevere en kopi af pas eller 
kørekort samt sundhedskortet.  
Vi beholder Nordea 
Columbus vil åbne op for, at bytingets frivillige kan få 
adgang til værkstedet bag Grønbechs Gård.  Hvis det 
ønskes skal nøgleudlevering aftales med Columbus 
formand.  



4 Hasle hvad nu – Lokale 

udviklingsplaner – muligheder?: 

Drøftelse af om der skal holdes ”snak 

sammen møder” henvendelse fra borgere 

Åbent hus-tilflyttere 
 

Det ville være en god ide at fortsætte ”Snak-sammen-
møder”, som kan være et uformelt forum til at møde 
borgere i Hasle og omegn indbyrdes til en snak om stort og 
småt. Covid-19 afholder os dog fra at tage hul på denne 
aktivitet i 2020. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Tilbageblik på arrangementer siden sidste 

møde og tanker for fremtiden: 

Bornholms Kulturuge (12.9-20.9) - 

Hasles dag 18.9  

Efterårsferien – T.S. 3 ture 

Jul i Hasle 2020  - (8/12) – 

Træ/vognmand? 

Godt Nytår /Badeklubben 31.12? 

Hasle Nyt nr. 3- udkommet  

Hasle Nyt nr. 4 – deadline 16.10 -

udkommer 11.11 – nye annoncører? 

Markeder torvet 

Corona test 28.7 

KUK i Hasle – orientering 

Andre arrangementer/aktiviteter 

 
 

Orientering fra KEM og KEO 
Kulturugens program blev Covid-19-ramt, men der skete 
alligevel meget i vort område med god hjælp fra KUK og 
andre. 
Torsten Sletskov holder 3 ture, derudover er der aktiviteter 
på Grønbechs Gård i efterårsferien. 
Træet bliver tændt fredag d. 27. november. Men der skal 
tages hensyn til forsamlingsforbuddet, og servering af 
gløgg og æbleskiver skal revurderes.  
8. december 1658 bliver ikke fejret i år pga. Covid-19 
RS er med i badeklubbens aktivitetsudvalg, og der arbejdes 
på et samarbejde omkring Lucia d. 13.12 og Godt Nytår d. 
31.12 på Hasle Havn. 
Husk, deadline for nye indlæg og opslag til Hasle Nyt er d. 
16. oktober. Er der nogen, der vil annoncere i Hasle Nyt? Så 
tages kontakt til Knud Erik Olsen Tlf. 2872 7011 
Rådhuset lægger lokaler til rådighed til en ny omgang 
Corona-test i løbet af oktober 2020 
KUK i Hasle - skal der drosles ned for aktiviteter pga. Covid-
19? 
 

6 Byforskønnelsespris 2020: ? 

Blev uddelt sidst 25.10.2019 

Fyraftensmøde/Åbent hus? 

Iværksætterpris? 
 

Der er pt kommet én indstilling til byforskønnelsesprisen. 
Der er fortsat mulighed for at indstille et hus, en bygning 
eller et område, der har været med til at forskønne hele 
Hasle Bytings område i 2020. 
En løs drøftelse om emner til en iværksætterpris. 

7 Orientering/drøftelse/kalender: 

BBS generalforsamling 09.09 

Lokalrådsmøde  30.09  aflyst –hvem 

deltager fremover 

Hjemmesiden - møde 28.7 med Søren 

Diverse henvendelser 

Flagholdets investeringer – orientering 

Bytingets opgaver/formål 
Beplantning i krukker  

BBS generalforsamling 09.09 KEM og GJ deltog i mødet.  
GJ er udpeget fra Hasle Byting som medlem af BBS’s 
bestyrelse i to år.  
GJ er blevet medadministrator på Hasle.dk 
Flagholdet nåede ikke at komme med en orientering. 
KEM for jævnligt henvendelser fra div. borgere om løst og 
fast, der ønskes aktion på. 
Bytingets opgaver/formål – udsættes til næste møde 
RS fik grønt lys til at beplante krukker med stauder. 
 

8 Eventuelt: 

 

 

intet 

9 Næste mødedato:   

 

 

13. januar 2021 kl. 15.30 

GJ 


