
Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting   

på Rådhuset  

Fredag d. 27.01.2017 kl. 15.00 

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

Jørgen Rasmussen, Githa Jartoft 

Afbud:  
  

1 Opfølgning af bestyrelsesmøde 

08.11.2016 

Indeholdt i dagsordenens punkter 

KEM bød velkommen, godt nytår og tak for det gamle år. 

Vi har ca. 2 timers møde indtil vi skal mødes med indbudte 

frivillige hjælpere. I alt 26 deltager. Digital 

informationstavler kommer ifl. aftale med LO under pkt. 3. 

Der er fulgt op på sidste mødes punkter. 

2 BRK:  

Hvide hus 

Bia-Lid 

Kirkepladsen 

Karetmagergården orientering 

Nye byskilte 

Gadelys 

Skolen: 

Møde 16.12 med lærer 

Havnen: 

Referat brugerrådsmøde 27.10.2016 

Legeskibet – ”Skattekistekursus” 

Husbåde – besøg værftet? 

”Vild med vand” møde 26.01.2017 

 

Rådhuset: 

Vedligehold/renovering/investeringer 

Dato for brugermøde? 

 

KEM orienterer: 

Taget på Hvide Hus er færdigt og i foråret 2017 laves resten 

når vejrliget tillader det. Ros til tagets udførelse.  

Bia-Lid er desværre blevet en kedelig sag, idet det nu igen 

er sat til salg og stor uvished hersker. 

Kirkepladsen er der lidt skred i, til foråret afholdes møde 

med alle berørte parter for at få klarhed om maling mv. 

Kommunen har renset muren og vil foretage reparation af 

samme til foråret. 

Karetmagergårdens skæbne kender alle via korrespondance 

og nu har vævedamerne fået nyt lokale på 

Kongeskærskolen i Allinge. 

Nye store byskilte( til afløsning af tidligere Velkommen 

til…) er under udarbejdelse, i alt skal opsættes 3 stk . ved 

byens 3 indfaldsveje. En problematik omkring placeringen 

ved skiltet på nordsiden er dog pt. uløst.  

Tidligere snakke om belysningen på havnen blev uddybet af 

KEM, hvor sagen nu ligger hos Jakob Jensen.  

Bytinget har fået henvendelse fra lærer fra byens skole 

omkring et projekt. Læreren vil vende tilbage hvis det 

stadig er aktuelt. 

Referat fra havnens brugerråd er udsendt til alle. 

Opfølgning på Legeskibets besøg i Hasle i 2016, har 

resulteret i at skoletjenesten planlægger et kursus 

”Skattekistekursus” for pædagoger. 

Besøg i Nexø omkring husbådene kan foranstaltes hvis 

ønskes. Pt. ingen fællestransport, men kan som sagt 

foranstaltes hvis det ønskes. 

Projektet ”Vild med vand” blev omtalt, GJ er koordinator 

på det videre forløb. 10. juni 2017 er havnens dag. 

 

KEO orienterer om nyindkøbt teleslynge og sangbøger. 

Ide´om skærmmulighed med dagens aktiviteter i Rådhuset 



blev drøftet, en udgift på 7 – 8000 kr. Bestyrelsen ønskede 

at der blev arbejdet videre med den gode ide´. 

LO orienterede om slitage og nødvendigt indvendigt 

vedligeholdelse til sommer, det vil koste en del penge. 

Aftale med Destinationen om turistinformationens  leje af 

lokale i huset for 2017 er lavet. 

3 Økonomisk orientering og drøftelse af 

samme: 

Regnskaber for 2016 fremlægges 

 

Sponsorer/Fonde/Ansøgninger: 

Digitale informationstavler 

KEO omdelte 3 bilag med reviderede regnskaber for 2016 

vedr. Hasle Byting, Aktivitetsudvalget og Rådhuset. 

Gennemgået. Igen flot kassererarbejde. 

 

LO og KS har arbejdet med bytingets ønske om digital 

informationstavler, men grundet for stor udgift og et firma 

som ikke overholdt aftaler, foreslås nu er langt billigere 

løsning med såkaldte QR – koder. Gennemgået 

mulighederne for dette nye tiltag, en udgift på 12 – 15000 

kr. Bestyrelsen ønskede at der blevet arbejdet videre med 

denne løsning. 

4 Hasle hvad nu – lokale planer - status: 

Muligheder for udvikling fremover: 

Havneområdet 

Iflg. Jakobs Jensen kan der lokalt laves projekt, hvorefter 

BRK kan komme ind i billedet. Der arbejdes videre med 

sagen. 

5 Aktivitets- & samarbejdsudvalget: 
Hasle Nyt nr.1-2017-udkommer 8.3 stof 

deadline 10.2 – nyt design/tryk? 

Kulturugen– evaluering 19.11 /KEO 

deltog 

2017– Hasle dag søndag den 17.9 –Tema” 

”Rum” – evt. ansøgning -frist 10.2.17 

Julebal 19.11 - evaluering 

Jul i Hasle – evaluering – herunder 1658 

Fastelavn 26-27.2? 

Påske i Hasle – 10-17.4? 

Country- & Harmonikafestival 8.9.10.juni 

New Orleans Delight 10.6? 

Musik- & Festuge uge 31 – 31.7 – 5.8 

Båltaler mv – Sct. Hans fredag den 23.6 

Andre arrangementer/aktiviteter 

Samarbejde/Tilskud HTEF 

Turistinformationen/Destinationen 

 

KEM/KEO orienterede bredt om overskrifterne: 

Foto af ny bestyrelse overvejes i Hasle Nyt, temaet for 

kommende kulturuge er ”RUM”, gode ideer modtages 

gerne. Der kan søges tilskud til arrangementer senest 10. 2. 

Julebal med overskud på ca. 11000 kr. og ca. 200 deltagere. 

Evaluering af arrangementet 1658 vil finde sted. 

Samarbejde med skolen omkring fastelavn forventes som 

hidtil, datoen er sikkert 28. februar. Kontakt til HTEF 

omkring tilskud/støtte til påsken 2017. 

Country – og Harmonikafestival 2017 blev der orienteret 

om. New Orleans Delight spiller i kirken 10. 7. 2017( 

bemærk datoen). Musikfestugen bliver måske med lidt 

musik på havnen. Båltaler til Sct. Hans pt. ikke fundet. Ny 

rute for Etape Bornholm 2017 omkring Hasle blev omtalt. 

Usikkerhed omkring HTEF rolle fremover. Afklaring  vil 

sikkert ske ved deres generalforsamling i marts.. 

Indtil videre fortsætter turistinformationen i Hasle på 

Rådhuset i året 2017. 

6 Repræsentantskabsmøde den 16.3.17:  

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 20.01.17  

Diplom-Blomster-Gave 

Der henvises til udsendte papirer fra KEM. Fokus i 

drøftelsen vil være havnens udvikling nu og fremover. 

Der satses på samme traktement som sidste år og samme 

dirigent. 

 

Emne til Ildsjælpepris drøftet og besluttet. 



 

7 Orientering/Drøftelse/Kalender: 

Lokalrådsmøde 14.12 – afbud fra Hasle 

Formandsskabsmøde 20.12.2016 

Godt nytår ved havnebadet 31.12.2016 

Benzin i Hasle? 

Tilflytning – postnummer 3790 

KEM orienterede. Firma kontaktet omkring muligheden for 

benzin i Hasle, men der regnes ikke med noget.  

Almen drøftelse af situationen med nye tilflyttere. 

8 Eventuelt: 

 

Mødet afsluttet kl. 17. 10 

9 Næste mødedato:   Konstituerende møde efter repræsentantskabsmøde 

16.3.2017 

 

Bjarne D. 


