HASLE OMRÅDEFORNYELSE - KOORDINERINGSGRUPPEN
Referat af møde den 24. november 2011 på Hasle Skole.
Til stede: Kaj Erik Mortensen, Jytte Kofod, Hans Henrik Thiesen, Michael Hansen Bager, Irene Dunker, Peter Hjort Hansen, Jens Kofod,

Jane Andersen, Gugga Zakariasdottir (ref.),
Afbud: Jacob Jensen, Leif Gregersen
Ikke til stede: Michael Bladt

Pkt Dagsorden
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Beslutninger

Godkendelse af
godkendt
dagsorden
Godkendelse af ref. godkendt
fra sidste møde
Referat og status
fra projektgrupper
Havneplan
(Havnebad, havneplan og div aktiviteter på havnen)

Orientering/Bemærkninger

Opgaver/aktiviteter Ansvarlig

.
Referater fra projektgruppemøder kan ses på
www.brk.dk.
Jens fortalte om status på lokalplanforslag 062 for
kanal på Hasle havn. Forslaget bliver behandlet i
kommunalbestyrelsen i dec., og skal i offentlig høring i
jan.+feb. 2012. Anlægsarbejdet er planlagt opstartet i
april 2012.
Arbejdet med den nye mole, hvor der skal dannes en
badestrand, er afsluttet.
Arbejdet med sænkning af kajkanter ved Tuborg havn
starter i nær fremtid. Der er foretaget undersøgelser af
eksisterende konstruktioner langs kajerne.
Havnebadets konstruktion og fastgørelse drøftes stadigvæk med ingeniørerne. Deres forslag viste sig at
være for dyre i forhold til projektets budget. Der arbejdes nu med at beregne alternative muligheder.
Sauna-/toiletbygning tegnes færdig pt og byggesagsbehandles. Skal i udbud i mindst 3 uger.
Der ønskes en udendørsbruser. Organisering af anvendelse af de 2 saunarum blev drøftet.

Jane Andersen
Jacob Jensen

Børn&Unge
aktiviteter

Hytten forsikres i 2
år med midler fra
områdefornyelsesprojektet.
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Branding

BRK og Hasle Byting har fremsendt en ansøgning til
BEVICA fonden – støtte til medfinansiering af handicapvenlige løsninger.
Projektgruppen er tæt på at afslutte projekterne. Der Kaj Erik vil kontakte Almangler stativer som Almeborg vil donere.
meborg.
Div. Anmærkninger vedr. legeplads er nu ordnet, og
der kan søges ibrugtagningstilladelse.
Irene står for at få forsikDet koster 2.500 kr/år at forsikre Hytten.
ringen på plads.

Åbningsperioden for Toiletvognen ønskes forlænget,
således at den er åben fra 1. april til 1. november. Hvis
det er muligt uden extra udgift, står tilbage at tage
stilling til udgifter til rengøring.
Der dannes en pro- 4 personer har meddelt at de er interesseret i at danne
jektgruppe for aktivi- en projektgruppe. Der er sandsynlighed for at flere er
teten.
interesseret i at deltage. Opstart af en brandinggruppe
annonceres. Det første møde afholdes medio dec.
2011.

Peter kontakter Fridolf.
Irene og Jane arbejder med
udformning af brugerkontrakter.
Jane og Gugga udformer
pressemeddelelse/annonce.

?
Gugga kontakter Rikke.

Tovholder spørgsmålet blev rejst. Forslag om at kontakte Landdistriktcoachen og høre om hun kan deltage
i processen og evt. som tovholder.
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Kultur- og medborgerhus

Lige nu er det rigtige tidspunkt for at arbejde med
branding. Der indhentes flere tilbud på coaching, og
det er vigtigt at der også er midler til konkrete tiltag –
arb. skal ikke afslutte med et stykke papir.
Der tages en beslut- Bytinget har igen afholdt et møde med Borgmesteren
ning på mødet i janu- og Formanden for Teknik- og Miljøudvalget. Man
ar.
afventer udspil fra kommunen.
Det er vigtigt, at der snart tages en beslutning vedr.
Kultur- og medborgerhus, og hvis kommunen ikke
kommer med et bud, skal udspillet komme fra Hasle.

Irene Dunker
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Eventuelt

0t

Næste møde

Realdania har lanceret et nyt projekt som landdistrikter kan søge – ”Steder der tæller”. Måske en mulighed
for Hasle.
Medio januar 2012.

