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Hasle, den 15. december 2020
Et år er ved at være gået, og vi ønsker alle vores og jeres medlemmer samt samarbejdspartnere
i øvrigt en rigtig glædelig jul samt et godt nytår – og med tak for et rigtigt godt samarbejde i året,
der er gået.

Tyvetyve
Året 2020, der er ved at rinde ud, har desværre i høj grad været præget af Corona.
Mange arrangementer er blevet aflyst, andre er afviklet med stor hensyntagen til Coronaen.
Det er også gældende for programmet JUL i Hasle – de traditionelle arrangementer med
hesteoptog, festlig juletræstænding med gløgg og æbleskiver, risengrød på rådhuset og andre ting,
kan ikke gennemføres. Men med hjælp af vore mange frivillige kræfter og stor opbakning fra
borgere og handlende, kan vi byde velkommen til en flot og festlig julepyntet by, med et fint træ
på torvet og nye jule-velkomstskilte ved byportene.
I anledning af årsskiftet har Hasle Byting og Hasle Badeklub igennem nogle år inviteret ALLE til at
møde op og ønske hinanden godt nytår ved havnebadet, med normal stor tilslutning. Det kan man
dog stadig gøre, men det bliver ikke arrangeret med uddeling af drikke og nytårsgodter. Men
havnebadet er jo der, for dem der har lyst til en dukkert; men saunaen forbliver lukket.

Informations- og servicested
En gruppe frivillige har taget initiativ til at åbne et informations- og servicested i lokalet, hvor
turistinformationen tidligere holdt til i Rådhuset. Der har længe været et ønske om, at være mere
imødekommende - ikke alene overfor vore gæster, men også i høj grad for vore egne borgere,
herunder tilflyttere. Det skal i øvrigt nævnes, at lokalet også kan lejes af andre foreninger.
Derudover har initiativgruppen også taget hånd om en ny info-tavle på torvet samt renovering af
andre tavler rundt i byen.
Hasle Turist- & Erhversforening er med i samarbejdet omkring disse nye initiativer.

Bytingets næste bestyrelsesmøde er onsdag den 13. januar 2021
På dette møde, vil der blandt andet blive taget beslutning om afholdelse af det årlige
repræsentantskabsmøde, der herefter vil blive udmeldt sammen med andre
beslutninger/handlinger.

Hasle Nyt – bladet for alle - omdeles i postnummer 3790+Sorthat/Muleby
Bytingets bestyrelse vil i øvrigt opfordre til, at I som medlemsforeninger af Hasle Byting benytter
jer af at fortælle om jeres forenings aktiviteter i kvartalsbladet Hasle Nyt. Skriv et indlæg, tag
nogle billeder og bidrag til det næste nummer, der har deadline den 5. februar 2021, og som
udkommer d. 3. marts 2021. Skal du ha’ noget med? Så send det af sted til Knud Erik Olsen,
k.e.olsen@outlook.dk
Ildsjælepris: Prisen uddeles for 10. gang ved repræsentantskabsmødet den ?
Iildsjæleprisen blev stiftet og besluttet på tingets bestyrelsesmøde den 9.maj 2011.
Hvem kan indstilles: Enkeltpersoner, foreninger og organisationer i hele bytingets forenings-og
interesseområde. Indstillinger til prisen indsendes inden 01.02.2021.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

