
Referat af repræsentantskabsmøde i Hasle Byting,

torsdag den 16. marts 2017 kl. 19,00 i den store sal på Rådhuset.

Referent: Bjarne D.

Formand Kaj Erik Mortensen(KEM) bød velkommen og takkede for det fine 
fremmøde på ca. 70 personer. Skitserede aftenens forløb med repræsentantskabsmøde 
til kl. ca. 20.00, så en pause og efterfølgende debat om havnens fremtid. Sluttelig vil 
den nye bestyrelse konstituere sig sent i aften. Velkommen!

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Tom Vesth(TV) valgt til dirigent, Kim Sørensen og Jens Oskar Pedersen valgt til 
stemmetællere.

TV takkede for valget og gennemgik formalia omkring mødets afholdelse og sluttelig 
blev hele nuværende bestyrelse præsenteret.

TV overgav herefter ordet til KEM for at afgive bytingets beretning.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

KEM henviste til den udarbejdede skriftlige beretning som også hurtigt vil blive 
udlagt på bytingets hjemmeside. Derfor vil beretningen blive supplerende 
bemærkninger til alle de overskrifter som beretningen er delt op i. KEM kunne berette
at foreningen pt. har 34 medlemmer og trods nedlæggelsen af Karetmagergården, ja så
håber bytinget, at Vævestauan vil fastholde deres medlemskab. I årets løb er der sket 
rigtigt meget og rigtig mange frivillige gør et flot arbejde for at få tingene til at køre. 
Samarbejdet med BRK er fortløbende godt, der handles hurtigt på henvendelser. Nyt 
tiltag fra BRK og bytingets side med hundelorteposer ser ud til at have haft god 
effekt, der opfordres meget til ikke at smide poserne i naturen. Bytinget har forholdt 
sig til bopælspligten i Hasle og har noteret med tilfredshed at den administreres 
fornuftigt, dog ønskes mere obs på ubeboede huse. Toftegårdens fremtid optager 
bytinget meget og vi både tror og håber at det nye plejecenter kommer til at ligge i 
nærområdet. Godt samarbejde med skolen og asyldelen er nu nede på et minimum af 
asylbørn, men kan hele tiden ændres. Skolen har haft et turbulent år, men vi ser at der 
er kommet ro på nu. Bytinget har udtrykt stor skuffelse over den manglende dialog 
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ved Karetmagergårdens nedlæggelse, dette er også meddelt borgmesteren. Hasle har 
haft besøg af ”Legeskibet” og d. 10. juni deltager Hasle i ”Havnens dag”. Husbådene 
har optaget bytinget i lang tid og nu synes de på vej til Hasle havn. Det glæder vi os 
meget til. Senere i aften vil Charlotte Kjøller, Kent Kure Johnsen og Jakob Jensen 
fortælle om dette projekt med husbåde. Aktivitetsudvalget har afholdt et utal af 
arrangementer. Flytningen af Sct. Hans-bålet viste sig at være en stor succes. Hasle 
Nyt i nyt flot design. Bytinget har en åben Facebook –side, som man kan skrive på.. 
KEM rettede stor tak til de frivilliges arbejde og en speciel tak til flagholdet. KEM 
omtalte byforskønnelsespris, hvor han understregede at vi har en del ” sorte pletter” i 
Hasle – prisen blev ikke givet i 2016 grundet manglende emner til prisen. 
Iværksætterprisen 2016 blev uddelt til Lone og Jesper Møller – Hansen, Væksthuzet, 
ved et flot arrangement samme sted d. 30. september 2016. Ildsjæleprisen uddeles i 
aften og den tildeles en person som har været formand for forening gennem mange år,
siddet i bytinget og i det hele taget har gjort en fantastisk flot indsats for Hasle. Efter 
mange rosende ord var ingen i tvivl om at prisen 2017 tildeles Richardt Vang – Olsen,
formand for Hasle- Egnens lokalhistorie og Filmværksted. Stort tillykke til Richardt 
og bytingets pris består af et diplom, en buket blomster og et stykke kunst, som i år 
var lavet i stentøj. Richardt takkede meget for udnævnelsen.

KEM omtalte Hasle som mulighedernes by og Rådhuset bliver benyttet meget af 
brugere og mange gæster kommer forbi. Der blev udtrykt tak til Kurt Marker fra BRK
og Signe og Knud Erik for mange serviceringer og til Kennie for al det tekniske. 
KEM understregede at vi hele tiden prøver at leve op til bytingets formålsparagraf og 
vi drømmer stadig om at vi en dag igen har en hel skole i Hasle. Fødselstallene er 
positive. Kommende arbejdsopgaver opridses og økonomien omtales som sund med 
stor ros til vores dygtige kasserer Knud Erik Olsen(KEO). Sluttelig igen stor tak til 
alle og hermed overlader jeg beretningen til TV og repræsentantskabet.

TV overtog og orienterede om at der nu kunne stilles spørgsmål mv. til beretningen. 
En borger takkede bytinget for at have en ildsjælepris og på den både vise at det 
frivillige arbejde værdsættes højt. Samme borger var ked af nedlæggelsen af 
Karetmagergården, var glad for turistkontoret og foreslog nyt tiltag med lokale 
frivillige til at guide rundt i Hasle. Borgeren fortalte også om forskellen mellem et 
plejehjem og et plejecenter og sluttelig roste han skolen, som han som forælder 
tidligere havde brugt.

Githa Jartoft omtalte kommende tv – program med Tobias fra DR, et program hvor 
ildsjælene i Hasle vil komme i fokus.

Leif Olsen understregede vigtigheden af beretningens ord om at få yngre kræfter på 
banen i bytinget.

TV bad forsamlingen om tilkendegivelse af om de kunne godkende beretningen og de
kunne de. Ingen stemte imod.
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3. Regnskaber fremlægges af kassereren til godkendelse.

Kasserer Knud Erik Olsen gennemgik de 3 fremlagte regnskaber som alle blev vist på 
lærredet. Regnskaberne er for Hasle Byting, Aktivitetsudvalg og Rådhuset. 
Fremlæggelsen afstedkom ingen spørgsmål og alle 3 regnskaber blev godkendt af 
repræsentantskabet. TV bemærkede at bytinget havde en dygtig kasserer.

4. Kontingentfastsættelse og fremlæggelse af budget 2017.   

Bytinget foreslog uændret kontingent til kr. 150 og repræsentantskabet godkendte 
dette. Budget 2017 blev gennemgået og var til orientering.

    Kontingent foreslås uændret til kr. 150

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

TV konstaterede at der IKKE var indkommet nogen forslag.

6. Valg:

I ulige år skal der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.                                      
På valg er: Kaj Erik Mortensen og Knud Erik Olsen

KEM og KEO blev valgt for kommende 2 år.

Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år: På valg er Githa Jartoft

GJ blev valgt for kommende 2 år.

Revisorer: Hans Ole Jensen og Per Holm for 1 år.

Revisorerne Hans Ole Jensen og Per Holm blev genvalgt for kommende 1 år.

Revisorsuppleanter: Christian Steenberg og Karin Pihl for 1 år.
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Revisorsuppleanterne Christian Steenberg og Karin Pihl blev genvalgt for kommende 
1 år.

7. Eventuelt.

Intet at bemærke. TV takkede for god ro og orden og overgav igen ordet til formanden
KEM, som takkede for arbejdet med dirigentrollen.

Efter mødet: Ca. kl. 20,00 – Debatmøde om Hasle

Efter en kort pause med et traktement bød KEM velkommen til debatmødet og en 
speciel velkomst til Charlotte Kjøller, Kent Kure Johnsen og Jakob Jensen. KEM 
meddelte at debatmødet sluttede senest kl. 21. 45.  De to førstnævnte gennemgik 
projektet i Hasle Havn med husbåde(maritime huse som Kent ville kalde dem) og 
Jakob Jensen supplerede under spørgsmål fra borgerne. Under gennemgangen af 
projektet kom det frem at der pt. er solgt 7 husbåde, de er 105 kvm og der håbes på 
flere end de 10 stk. De bygges 2 ad gangen i Nexø og intentionen er at der skal kunne 
bygges 4 ad gangen. Borgerne spurgte primært ind til ”moleproblemerne” i Hasle 
havn, forankringen og placeringen grundet vejrforholdene. Der var kritiske spørgsmål 
men overvejende glæde over at et nyt projekt kan brande Hasle.

Sluttelig kom borgere også ind på de ” sorte pletter” i Hasle med faldefærdige boliger,
som også var med i beretningen. Forslag om ” rekreativt område til kaffedrikning” 
ved tidligere Havnekroen blev frembragt og det fremgik at noget er på vej.

Mødet blev afsluttet kl. 21. 50, KEM takkede igen alle.

Referat er godkendt af mødets dirigent Tom Vesth og af formanden 

Den 18. marts 2017
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