
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

torsdag d. 11.08.2016 kl. 17.00 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, , Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Kennie Skovgaard,  Jens Jørgen 

Rasmussen, Githa Jartoft  

Afbud:  

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

19.05.2016: 

Opfølgning er sket – men mange ting 

genoptages i denne dagsorden. 

KEM bød velkommen og en speciel velkomst til Githa 

Jartoft som deltog i første bestyrelsesmøde. Bytingets 

overordnede formålsparagraf blev opridset. 

 

Intet andet at bemærke 

 

2 BRK:  
Evaluering af bopælspligt – frist 14.8 

Kommuneplaner – møde 18.7 

Strandrensning 28.5 

Det gamle træ/Østergade 

Solhjem 

Kirkepladsen 

Rådhusgade 4 

Bia Lid 

Hvide Hus 

Søndre Bæk 16 

Karetmagergården 

Cykelstiprojekter 

Budget 2017 

Toftegårdens fremtid – høringssvar 

indsendt 29.7 - frist 2.8.2016 

Nye ”Posestativer” 

Skolen: 

 

Havnen:  

Orientering om interne møder 

Legeskibet 8.6 – 14.6 - opfølgning 

Brugerrådsmøde 9.6 ikke afholdt 

Historien om ”Elna” og damperne 

Bord- & bænkesæt 

Rådhuset:  
Orientering 

Foredrag/Lokalhistorien 

Aktivitetsparken: 

Orientering 
 

KEM ridser sagen op om bopælspligten, som nu skal 

politisk behandles. Flere brev er udsendt til områderne 

alt efter om der er bopælspligt eller ej, men bytinget 

konkluderede hurtigt at man udelukkende forholder sig 

til Hasle. Få dispensationer er givet og bytinget ønsker 

forsøgsordningen videreført, dog skal der gøres 

opmærksom på at BRK skal have OBS på ubeboede 

huse, som ikke opfylder betingelserne. 

KEM opridsede baggrunden bag kommuneplaner og 

den gennemgang der har sammen med KEM/KEO/LO. 

Vigtigt at Hasle er med i de overordnede forhold med 

bl.a. tage og vinduer, men det blev også understreget 

igen at BRK skal følge aktivt op på tingene. 

Borgermøde kommer hvor problematikker kan tages 

op af borgere. 

Strandrensningen gik godt og nyt medlem Teglkås er 

tilgået som nr. 34. 

Det gamle træ i Østergade er pilråddent og udgør en 

sikkerhedsrisiko, der handles på sagen efter 

sommerferien. 

Solhjem fremtræder nu fint med flot mur og fine porte. 

Der er nu passage på fortovet foran Rådhusgade 4. 

Kirkepladsen er stadig en stor æstetisk udfordring og 

et samarbejde med menighedsrådet herom kom på 

bordet. 

Bia-Lid skal alligevel ikke nysælges, men i øjeblikket 

afventes uenighed omkring altaner. 

Hvis Hus – renoveringen trækker ud, idet flere 

håndværkere skal kunne afgive tilbud. 

Efterårsrenovering dog stadig målet. 

Sagen Søndre Bæk 16 varetages af havnekoordinator 

Jakob Jensen, der ønskes ansøgt midler via LAG – 



midler. 

Karetmagergården er nævnt i kommunens 

administrative spareforslag 2017, men da forslagene 

først skal drøftes politisk medio august og at de ikke er 

udsendt i bred høring pr., så afventer bytinget den 

videre proces. Karetmagergården har tilsendt info om 

brugen heraf. 

Konsulent Hardy Pedersen varetager cykelstiprojekter 

og Hasle er med i projekterne med en udvidet sti 

gennem byen. Bytinget skal have obs på processen og 

kontakte Hardy. I drøftelsen kom det også frem at 

BRK skal gøres opmærksom på de store 

utilfredsstillende forhold for cyklister/fodgængere som 

er omkring ” opkørslen/nedkørslen” ved Gines Minde. 

Bytinget afventer den politiske proces om budget 

2017, hvorfor der ikke tilskrives pt. 

Høringssvaret omkring Toftegårdens fremtid blev rost. 

KEM orienterede om nye posestativer til hundes 

efterladenskaber. 

Grundet nye farlige hændelser omkring stranden 

Klympen/Kultippen, ønsker Campanella Grundejer- 

forening, at der også opsættes advarselsskilt midt på 

stranden. De henvender sig selv til BRK. 

Skolen fint nymalet i sommerferien, dog ikke hele 

skolen, men nyt tilbud indhentes for at få helheden 

med i kommende budgetter. 

Gode effektfulde møder med havnekoordinator og 

havnefoged blev omtalt. 10 nye bord-& bænkesæt 

opsat. Havnen fremtræder pænere nu. Historien om 

damperne mangler pt. 

Orientering fra Rådhuset afgivet. Poul Steen Larsen 

har meldt fra vedr. foredragsrækken, men nye tiltag på 

området med folk ovre fra arbejdes der på. 

Rådhusbestyrelsen drøftelser anskaffelsen og placering 

af printer. 

Aktivitetsparken kører i fin gænge og DGI melder ind 

at det nye dansegulv er helt OK 

3 Økonomisk orientering  og drøftelse af 

samme 

Afregning dansegulv 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

Varelotteriet – skilte? 

Haveforeningen tilskud 

Bornholms Brand/Destinationen 

Sparekassen Bornholms Fond 

 
 

KEO orienterede. Udgiften til det nye dansegulv blev 

ca. kr. 8000 og ikke de budgetterede kr. 10.000. Der er 

bevilget kr. 30.000 fra Varelotteriet til mobile skilte, 

hvor forslag er lavet af Kennie Skovgaard. 

KEO gennemgik udgiftssiden og indtægtssiden ved 

arrangementerne under pkt. 5 og kunne konstatere, at 

der overordnet havde været en positiv økonomi i de 

mange tiltag, der havde medvirket til, at vi pr. dags 

dato havde en styrket økonomi.  



4 Hasle hvad nu – Lokale 

udviklingsplaner – muligheder?: 

Drøftelse 

 

KEM orienterede om visionssejladsen med Legeskibet,  

Nyt møde indkaldes der til. Forslag om et borgermøde 

for unge mennesker blev bragt frem som mulighed for 

at inddrage børn/unge i processen. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 

Tilbageblik på arrangementer siden sidste 

møde og tanker for fremtiden: 

Kulturugen møde 1.6  (16.9-25.9) 

Post Cup 5.6 

Countryfestival 9.6 

Harmonikafestival 10-11.6 

Alternativet uge 24 

Sct. Hans 23.6 

New Orleans Delight 11.7 

Musik- og Festuge 1.8-6.8 

Julebal 19.11.2016 

Jul i Hasle 2016  - (8/12) 

Materielkøb 

Flagstænger 

Hasle Nyt nr. 3- udkommer 17.8 
 

KEM og KEO orienterede bredt.  

Flytningen af Sct. Hans – arrangementet blev positivt 

omtalt at borgere og der var stor tilslutning. 

Kulturugens ”Badgedag” i Hasle – søndag den 18.9  

Frivillig Jørgen Mahlert var indkaldt til foretræde for 

bestyrelsen kl. 18 for at fremlægge ønsket om indkøb 

af nye flagstænger grundet ” der var plads til flere”. 

Bilag fra Jørgen blev omdelt og ønsket gik på 15 stk. 

glasfiber – stænger til en pris på 1525 kr.pr. stk. incl. 

moms.  

Jørgen og hans medhjælpere blev rost for deres store 

flotte arbejde. Efter fremlæggelsen drøftede 

bestyrelsen ønsket og var hurtigt enigt om at 

imødekomme ønsket, dog ville bestyrelsen have HTEF 

til at bekoste halvdelen af udgiften og bytinget 

ønskede at indkøbe hele 25 stk. for at kunne udskifte 

løbende til glasfiberstænger. KEM forhandler med 

HTEF om udgiften og Jørgen Mahlert får 

tilbagemelding. 

”Pølsevogn” nu med hjul og nyindkøb. 

6 Byforskønnelsespris 2016: 

Blev uddelt sidst 3.10.2014 

 

Iværksætterpris? 

16.9 -Henvendelse 
 

Foreningens medlemmer bliver tilskrevet om at 

komme med forslag til byforskønnelsesprisen 2016. 

Herefter afgør bestyrelsen om den skal gives og i givet 

fald til hvem. 

I 1991 blev Hasle årets Iværksætterby og blev 

præmieret. 25 års – jubilæet for dette ønskes markeret 

og d. 16. september vil dette ske ved et arrangement. 

Nærmere følger. 

7 Orientering/drøftelse/kalender: 

23.5 – Event Bornholm generalforsamling  

06.6 – Besøg af Sparekassen Bornholms 

bestyrelse mv 

12.6 – Indvielse af dansegulvet i parken 

13.6 – Campus virksomhedsdag  i Hasle 

01.7 -  Karsten Rømer - jubilæum  

25.7 – Etape Bornholm 
 

KEM orienterede. 

 

 

8 Eventuelt: 

 

Intet at bemærke 

9 Næste mødedato:  (primo november) 

 

8. november 2016. Tidspunkt følger senere. 

Bjarne D. 


