
HASLE OMRÅDEFORNYELSE - KOORDINERINGSGRUPPEN 

Koordineringsgruppemøde - Referat - 11. september 2012 på lokalhistorisk arkiv. 

 
Tilstede: Kaj Erik Mortensen, Hans Henrik Thiesen, Irene Dunker, Jane Andersen, Jens Kofod, Gugga Zakariasdottir,  
             Jakob Jensen 
 
Afbud: Peter Hjort Hansen, Jytte Kofod, Michael Hansen Bager, Kim Sørensen 

Pkt Dagsorden Beslutning Orientering/Bemærkninger/Opgaver/Aktiviteter Ansvarlig 

01 Godkendelse af dagsorden Ingen ændringer   

02 Godkendelse af ref. fra 
sidste møde 

Godkendt   

03 Referat og status fra 
projektgrupper 

 Referater fra projektgruppemøder kan ses på www.brk.dk. Jane Andersen 

  Børn&Unge 

aktiviteter 

 

 

Koordinerings-
gruppen godkendte 
iværksætningen af 
terrænregulering af 
svævebane. 

 

Partnerskabsaftale er underskrevet 

 

Ibrugtagningstilladelse til legeplads mangler:  
Svævebanen kan ikke godkendes i sin nuværende stand 

Der skal terrænreguleres under svævebane for at overholde afstandskrav på 
40 cm.  Der er hentet tilbud på dette, det vil koste ca. 8.000 – 10.000. 
Koordineringsudvalg skal godkendes at dette iværksættes, da det kræver 
flytning af nogle penge. 

Svævebanen – check fjeder og gummislange. Jane koordinerer de sidste ting, 
så vi kan få ibrugtagningstilladelsen på plads og få legepladsen overdraget til 
driften iflg. Partnerskabsaftalen. 

 

Multihytten kan forsat ikke reserveres alle må deles om pladsen. 

 

 

Irene Dunker 

 

 
Jane Andersen 



  Havneplan 

(Havnebad, havneplan 
og aktiviteter på 
havnen) 

 Havnebad:  
Er ved at være færdigt, venter på godt vejr til udsejling. 

Kanal: 
Laver en beskrivelse af projektet for at se om man kan få flere penge – penge 
til etablering af områder omkring Kanalen. Kystdirektoratet tilladelse mangler 

Terrasse foran havnekontor er bestilt, arbejdet i igangsættes en af de 
nærmeste dage – PLEntreprise havde det lavest tilbud. 

Sænkning af kajer – arbejdet forsætter på østsiden af Tuborg havn 

Jacob Jensen 
Gugga 

  Branding  Der er 12 med i projektgruppen 

Workshop den 2. oktober 2012 

Martin Glud er konsulent 

Projektet har fået støtte fra Landdistriktspuljen, et beløb på 50.000 kr. Kan 
søge flere LAG-midler. 

Gugga 

  Bymidteplan 

(torv og forbindelser 
torv – havn) 

 Har ligget stille længe – men nu bliver det gamle rådhus snart overtaget af 
Hasle Byting, derfor kan man begynde at se på torv eller plads foran rådhuset. 
Jens tjekker op på gruppen og indkalder hurtigst muligt til møde 

Jens Kofod 

04 Kultur- og medborgerhus 200.000 kr afsættes til 
udvendig 
vedligeholdelse 

200.000 kr afsættes til 
indvendige 
forbedringer og 
inventar 

Har fået rådhuset 

Der ligger et forslag til driftsaftale 

Bytinget har oprettet en foreløbig arbejdsgruppe til at søge fonde m.m. Der er 
mange henvendelser om at bruge rådhuset. 

Der er søgt byggetilladelse – krav om ventilation og handicapadgang. Drøftet 
om ventilation er et reelt krav. 

Der er udarbejdet overslagt på arbejder vedr. udvendig vedligeholdelse og 
indvendige forbedringer og inventar. 

Kaj Erik 

05 Eventuelt  Orientering om kulturugen og udstilling i Rådhuset  

06 Næste møde  Gugga indkalder til næste møde, når der er noget nyt  

 


