
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting 

på Rådhuset 

torsdag d. 19. 05. 2016 kl. 14.00 

 
Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Kennie Skovgaard,  Jens Jørgen 

Rasmussen, Githa Jartoft 

Afbud: Githa Jartoft 

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 29.1.2016 og 

Repræsentantskabsmøde og konstituerende 

møde 16.3.2016. 

Hjemmesider ajourført 

KEM orienterer om at hjemmesider er ajourført og at der er fulgt 

op samt at det ellers vil fremgå af nedenstående dagsorden 

 

2 BRK:  

Opdatering af plangrundlag/Revision af 

bevarende lokalplaner 

”Solhjem” 

Rådhusgade 4 

Hvide Hus 

Bia Lid 

Kirkepladsen 

Karetmagergården 

Toftegården  

Hold byen ren – strandrensning 28.5? 

Cykelstien Hasle Nord – Teglkåsvej 

Byskilte 

Park. pladsen / Super Brugsen 

Møde med vej 2.5 

Skolen: 

Bibliotek/Borgerservice start 4.4 

 

Rådhuset:  
Brugermøde 30.3 – valg/orientering 

Orientering om vedligehold mv 

Nyt ur? 

  

Havnen: 

Skiltning 

Fælles brugerrådsmøde i Tejn 12.4 

Lokalt møde i Hasle 18.4 og 19.5 – 16,30 

Brugerrådsmøde 9.6 

Legeskibet 8.-14.6 

 

Aktivitetsparken: 

Møde med MBJ 21.4 

 

KEM orienterer og konstaterer at der er mange sager omkring 

samarbejdet med BRK. 

Formandskabet ved KEM, KEO og LO indgår i det videre forløb 

med bevarende lokalplaner mv. Uenighed omkring ” Solhjem” 

har bl.a. afstedkommet opsætning af plankeværk/hegn. 

Jernportene mangler stadig. 

Renoveringen af Hvide Hus bliver udskudt, Kurt Marker 

forventer først at det kan tidligst ske i efteråret 2016.  

Stilladset omkring ” det faldefærdige” Rådhusgade 4 synes på vej 

væk. 

Bia-Lid – renoveringen har ligget stille en rum tid, der menes 

stadig at være en byggesagsbehandling.. 

Betonmurene ved Kirkepladsen ejes af husjerne( og ikke BRK), 

hvorfor et samarbejde må foranstaltes for at skabe fællesting her. 

Aftale omkring Karatmagergården er tilgået Kurt Marker som pt. 

arbejder på sagen. Foreningen er orienteret. 

Til budget 2017 skal laves økonomiske scenarier om de 

muligheder som tidligere er skitseret. Det synes at pege på 

plejecenter og ikke plejehjem, men hvor plejecentret skal ligge 

vides ikke pt. 

Strandrensning på stykket fra Gines Minde til cykelstien omtalt. 

På cykelstien Hasle Nord – Teglkåsvej opsættes bænke på 

kystsiden. 

Byskilte og aktivitetsskilte omkring Hasle/aktiviteter omtalt. 

Brugsuddeler Rømer fra Superbrugsen har henvendt sig om 

utilfredshed med BRK – ide´ med P–pladsen.  

Møde vedr. bl.a. lys på havnen mv. omtalt 

 

BD orienterer om at biblioteket er blevet som forventet. Mange 

besøgsmuligheder med selvbetjening 7 dage i tidsrummet 7 – 22. 

 

Rådhuset har afholdt valg og stort vedligeholdsarbejde med 

planter roses. Der er fremkommet ønske om indkøb af DVD – 

afspiller fra Filmværkstedet. Dette ønske afslås eftersom det 

nuværende system er ok. Der er kommet en ledig lokaleplads 

tirsdag morgen for nye brugere. Rådhuset har d.d  fået tidligere 

flot borgmesterur fra Hasle , som nu er opsat i mellemrummet. 

Afgørelse om tildeling af Hjertestarter fås i slutning af denne 

måned. 



 

Manglende skiltning i havnen omtales. Møder omkring havnen 

omtales og KEM deltager i møde også dd.  Anlægsmidler til 

havne tilgår helt primært Nørrekås i denne omgang, men andre 

havne er også tilgodeset.. Nedrivningen af stålsiloer/kro i havnen 

er påbegyndt d.d. 

Legeskibet og programmet herom omtales. Skolen er engageret i 

projektet. 

 

Møde omkring Aktivitetsparken og nærliggende områder omtalt. 

Bl.a. forestår arbejde omkring hundeluftegården, som synes at 

være et aktiv for både lokale og turisterne på campingpladsen. 

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme 

Forsikringer 

Sponsorer/fonde/ansøgninger: 

Bornholms Brand/Destinationen   

 

 

 

 

KEO orienterer om sammenhængene mellem tidligere puljer til 

områder og den nye fællespulje. I 2015 har Hasle fået sammenlagt 

ca. 70.000 kr. og i 2017 vil beløbet andrage ca. 76.000 kr. En 

tillægsaftale omkring forsikringsforholdene vedr. de frivilligere 

har være nødvendigt, pris 900 kr. 

LO orienterer om i alt 7 afslag på sponsorer til Poul Ranslet – 

skulptur. Sagen er opgivet hvilket også er meddelt Poul. 

Bornholms Brand har bevilget kr. 15.000 til videreudvikling af 

Harmonikafestivalen. 

4 Hasle hvad nu – Lokale 

udviklingsplaner – Muligheder?  

Drøftelse 

 
 

I forlængelse af Repræsentantskabsmødet var der  3 oplæg om 

Hasle fremover og her ønskes at der arbejdes videre med ” 

personer udefra”. Så find gerne egnede kandidater. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 
Hasle Nyt nr. 2 udkommer  25.5  

Påske i Hasle – evaluering 

Pinsebal i hallen 14.5 

Post Cup 5.6 

Bornholms Countryfestival  9.6 - 2016 

Bornholms Harmonikafestival  10.6-11.6   

Sct. Hans gruppen møde/planlægning 

New Orleans Delight 11.7 

Musik- & Festuge uge 31(1.8 – 6.8) 

Markedsaftener på fælleden? 

”Dans i Parken”?  

Samarbejde HTEF - status 

Kulturugen (16.-25.9) – ”Badgedag”  i Hasle 

18.9 – møde på Rådhuset 1.6 kl.15 

 

 

KEM orienterer om: 

Hasle Nyt nr. 2 er på vej, ligger allerede på hjemmesiden. 

Påskearrangementerne gik fantastisk. KEO orienterer om at der 

var ca. 180 betalende gæster til pinseballet, noget mindre end  

sidst, men et pænt overskud  synes at være på vej.  

Behovet for frivillige fra bytinget  til Post Cup synes ikke at være 

så stort som udmeldt, idet arrangørerne har egne folk. De 

tilmeldte frivillige vil få endelig besked  ca.d. 1. 6. 

Planlægningen af festivalerne går som det skal. Også 

planlægningen af Sct. Hans kører, dog har kirkekoret meldt fra. 

Koncert Med New Orleans Delight omtalt, honoraret noget større 

denne gang. Musik– og Festuge omtalt og indvielse af det nye 

gulv på dansescenen. Nyvalg i HFEF.  

 

  

 

 

6 Iværksætterpris? 
 

 

  

Åben drøftelse af sondringen mellem ildsjælprisen og 

iværksætterprisen. God ide´ med iværksætterprisen som vil blive 

uddelt i september 2016, 25 år efter Hasle fik Iværksætterprisen i 

1991. Skulpturen ”Vækst” ved  det tidligere rådhus blev drøftet. 

7 Orientering/Drøftelse/Kalender: 
Brugermøde vedr.fusin af Bornholms 

forsyning 24.2. på Østkraft 

Møde hos Almeborg vedr. PostCup 12.4 

LAG – generalforsamling 13.4 

Besøg af  Nakskovs bychef  Niels Halm 20.4 

BBS generalforsamling i Østerlars 28.4 

KEM orienterer bredt med bl.a. tildeling af gave til Kim 

Sørensen, evt overtagelse af scene fra Event Bornholm, 

beplantning ved Rådshuset sket og nu mangler kun ved havnen, 

arbejdsdato fastsat til 20. juni for at ordne på Rådhuset såvel inde 

som ude, besøg fra Campus Bornholm, besøg af bychef fra 

Nakskov. 

 



Lokalrådsmøde ( politiet) 11.5 

Kim Sørensen 60 år 12.5 

Event Bornholm  generalforsamling 23.5  

kl.17 i Rønne 

Sommerbeplantning – samarbejde 

Arbejdsdag dato? 

Campus –virksomhedsdag i Hasle 13.6 

Sparekassen Bornholms Fond – besøg på 

Rådhuset mandag den 6.6 ca. 15,45 

 

 

 

8 Eventuelt: 

Besøg af  Dr.1 ”Dame” 

  

Programmedarbejder Louise fra DR 1, Århus – redaktionen, 

deltog under dette punkt for at orientere om planer for et 

kommende TV – program med bagning og lokalområde med 

værten Tobias. Tobias har senest været i TV med BAG MED 

TOBIAS ( og tidligere Europa), nu vil DR 1 lave udsendelser fra 

lokalområder, hvor Louise har ” fundet Hasle” som interessant. 

Der blev sparret mv. Pt. vil campingpladsægteparret, den 

økologiske købmand og en ung fra Hasle være med i udsendelsen, 

men også formandskabet vil kobles på og sluttelig vil 50 personer 

fra Hasle – området inviteres til en afsluttende smagning. 

9 Næste mødedato:    Torsdag d. 18. august kl. 17.00 på Rådhuset 

 

Bjarne D. 


