
 

Mødereferat af repræsentantskabsmøde i Hasle Byting, 

onsdag den 16. marts 2016 kl. 19,00 i den store sal på Rådhuset. 

 

Referent: Bjarne Danielsen valgt 

 

Formand Kaj Erik Mortensen bød velkommen til de fremmødte og glædede sig over det store 

fremmøde. Fortalte om aftenens program med repræsentantskabsmøde, lettere traktement, 

indlæg/oplæg fra havnekoordinator Jakob Jensen/Knud Andersen/Kim Sørensen om mulighederne 

fremover i Hasle. Forventet afslutning ved 22 – tiden. 

På bestyrelsens vegne foreslog Kaj Erik Mortensen at dirigentrollen igen blev tildelt Tom Vesth. 

Vedtaget. 

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

Tom Vesth valgt til dirigent. Tom Vesth gennemgik formalia omkring mødets afholdelse mv. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Formand Kaj Erik Mortensen henviste til hjemmesiden med den skriftlige beretning og ville 

mundtligt komme med kortere bemærkninger, da debatten og drøftelser er det vigtigste ifl. 

bestyrelsen. Kaj Erik Mortensen tog afsæt i de afsnit for afsnit som beretningen fremtræder i. Ved 

afsnittet Ildsjælepris redegjorde formanden for de kriterier som ligger til grund for prisen og 

sluttelig afslørede han, at Hasle Havns Venner opfyldte alle kriterier og var tildelt prisen i 2016 for 

dets fine sociale arbejde. Enok Andersen modtog prisen på Hasle Havns Venners vegne og takkede. 

Økonomien er sund i Hasle Byting og det flotte kassererarbejde af Knud Erik Olsen værdsættes 

højt. 

Sluttelig overgav formanden beretningen til dirigenten til drøftelse/debat. Dirigenten så ingen der 

ønskede drøftelse/debat, hvorfor han ønskede foreningernes tilkendegivelse ved at foreningerne 

kunne godkende beretningen. Beretningen blev godkendt enstemmigt. 

 

 

 

3. Regnskaber fremlægges af kassereren til godkendelse. 

Kasserer Knud Erik Olsen gennemgik de 3 særskilte regnskaber for Hasle Byting, 

Aktivitetsudvalget og Rådhuset. Alle 3 regnskaber var underskrevet af de to revisorer, som havde 

sagt god for dem. Alle 3 regnskaber blev enstemmigt godkendt. 

 

 

4. Kontingentfastsættelse og fremlæggelse af budget 2016. 

Kasserer Knud Erik Olsen gennemgik budgetforslagene for Bytinget 2016 og Rådhuset 2016. 

Begge budgetter blev taget til efterretning.   

Kontingent foreslås uændret til kr. 150, som blev taget til efterretning.   

  

 

5. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. 

Formand Kaj Erik Mortensen fortalte at der ikke var indkommet forslag, men at der var 

korrektioner i vedtægternes § 4 og § 5. Der er tale om korrektioner ud fra den virkelighed som nu 

gælder. 

 

6. Valg: 



 

I lige år skal der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. På valg er: 

Richardt Vang-Olsen, Bjarne Danielsen og Leif Olsen.  

Bestyrelsen foreslog genvalg til Bjarne Danielsen og Leif Olsen og nyvalg af bestyrelsessuppleant 

Kennie Skovgaard, da Richardt Vang – Olsen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. Valgene 

vedtaget.  

 

Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år: På valg er Jens Jørgen Rasmussen 

Bestyrelsen foreslog genvalg til Jens Jørgensen Rasmussen og nyvalg af Githa Jartoft. Vedtaget. 

 

Revisorer: Hans Ole Jensen og Flemming Hansen for 1 år. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Hans Ole Jensen og nyvalg af Per Holm, da Flemming Hansen 

havde meddelt at han ønskede at stoppe. Vedtaget. 

 

Revisorsuppleanter: Christian Steenberg og Per Holm for 1 år. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Christian Steenberg og nyvalg af Karin Pihl. Vedtaget. 

 

 

7. Eventuelt. 

Formand Kaj Erik Mortensen takkede afgående bestyrelsesmedlem Richardt Vang-Olsen for sit 

bestyrelsesarbejde siden 2008. 

Medlemmer spurgte ind til hvem der kan deltage i repræsentantskabsmødet( konkret Superbrugsen), 

ukrudt rundt i byen og skæmmende bådeoplægningspladser ved havnen. Emnerne blev 

kommenteret. 

 

Tom Vesth overgav ordet igen til formand Kaj Erik Mortensen og takkede forsamlingen for god ro 

og orden. Kaj Erik Mortensen takkede Tom Vesth for fin udførelse af sin dirigentrolle igen. 

 

Repræsentantskabsmødet sluttede ca. kl. 20.10, 55 personer deltog. 

 

  

 

 

 


