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Forsidefoto:
Ulla Sørensen, 
Skolebakken

BYTINGSBLADET
Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre
om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup.
Frivillige bidrag modtages med tak. kan indsætte direkte på 
kontonr.: 6150 4378359, Skælskør bank.

Næste nummer påregnes at udkomme i midten af sept. 
Stof til bladet bedes indleveret senest 1. sept. meget gerne på 
mail.

REDAKTIONSGRUPPE
Ernst Jensen .......................... 55 45 92 49/ernst1901@mail.dk
Nils Bak Pedersen.......... 55 45 94 26/jytteognils@hotmail.com
Annette Andersen ..... 55 45 18 80/annette3003@hotmail.com

Lykke Jensen ...................... 55 45 96 38/lykke41@pc.dk

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG

Vagn Andersen, Dyvekær 16…………….....………………55458006
Anne Kopp Pedersen Bisserup Havnevej 58….58524948/26300200
Jørgen Fallesen, Vrængegaardsvej 20……….......…...........39202918
Freddy Thomasen, Strædet 12………………..........……….55451919
Lone Langkilde, Lodsstien 8…………………....…….……  55459182
Dann Sørensen, Vinkelvej 8…………………....…….……..55451819
Finn Svantesson, Holsteinborgvej 207…………....….…….61286222
Niels Christiansen, Dalstrøget 16……………...........……..58141409
Lisbeth Troelsen, Fasanvej 2………………….....................55459512  
Jesper Hofmann Lindahl, Strædet 17.................................26808832
Lone Jensen, Dyvekær  7.. ……………………........………30529687
Søren Riis Sørensen, Bisserup Havnevej 10.......................20303595

Suppleanter:
Lykke Jensen, Fjordbakken 11,...........................................55459638
Christina Duch, Skoleengen 10,.........................................55458848
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Bytingskalenderen

Tirsdag d. 23 juni:
Sct. Hans aften. 
Vi mødes i skovkrogen
Grillen er tændt kl. 18.30
Fakkeltog fra Skovkrogen ca. 21.30
Bålet tændes ca. kl. 22.00
Aftenens tale ved Agnete Stage

Lørdag d. 3. juli kl. 14.00-16.00:
Loppemarked på sportspladsen
Auktion kl. 15.00

Lørdag d. 14. august: 
Havnefest 
Hold øje med plakater samt bisserups 
hjemmeside www.bisserup.dk

Nyhedsbrevservice
Er du interesseret i at få en kort 
mail, når der kommer nyt på bis-
serups hjemmeside, så gå ind på 
www.bisserup.dk, hvor du kan mel-
de dig til. 
Lykke 

Nyt fra Bytinget.  

SKT. HANS AFTEN er planlagt med 
grill i Skovkrogen og fakkeltog derfra 
til bålet, der tændes ca. kl. 22. Der 
bliver igen i år spillet af Frank Guld-
agger, og talen har Agnete Stage lovet 
at holde. 

LEGEPLADSEN er på vej til at blive 
mere spændende. Søren Riis arbejder 
sammen med et udvalg på dette, og 
der vil blive inviteret til en frivillig 
arbejds-week-end, hvor interesserede 
kan give en hånd med. Har du ideer, 
kan du også kontakte Søren. 

Det årlige LOPPEMARKED finder sted 
lørdag d. 3. juli. Vagn er tovholder på 
opgaverne til denne aktivitet, og fri-
villige, evt. også nye hjælpere, er me-
get velkomne til at henvende sig til 
Vagn. Vi vil som omtalt før prøve med 
en bod med festtøj, smykker og lign. 
Interesserede kan henvende sig til 
Iben Ferdinandy. 
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Jette Harder
fysiomassør siden 1993

Rolf Metoden
Afbalancering af

kroppens holdning
Effektiv symptom-

behandling
55 45 14 27

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved

3

Vi håber, at rigtig mange Bisserup-
borgere har glædet sig over, at oprens-
ningen af GADEKÆRET fandt sted så 
tilpas tidligt, at det sidste var klaret og 
færdiggjort inden d. 4. maj, hvor der 
ved mindestenen var plantet blomster 
i røde, hvide og blå farver . 
Et bord-bænkesæt er, som lovet af 
kommunen, anbragt ved anlægget, så 
vi nu kan sidde og nyde det velholdte 
område. 
Vi takker de nærmeste beboere for de-
res samarbejde med kommunens gart-
nerhold! 

På vort næste møde i Bytingets ar-
bejdsudvalg står HAVNEFESTEN på 
programmet. Den afholdes som den 
plejer i samarbejde mellem Fiskeri-
foreningen, Sejlklubben og Forsam-
lingshusforeningen, og også her kan vi 
bruge mange frivillige hjælpere. 

Til sidst vil jeg fortælle, at vores 
BRANDBIL har slukket den første 
brand på Fjordbakken, før brandvæ-
senet nåede frem til stedet! FLOT!!!  
Der arbejdes på finansiering af den, 
da der for tiden mangler 30.000 kr. før 
etableringen af den er betalt. Sponso-
rater modtages med glæde. 

Alle i Bisserup ønskes en dejlig som-
mer! 
                                        P B v        
                                                 Vagn 

Nyt fra Brugsen 

Den 20. april 2010 valgte et stort antal 
af Brugens medlemmer at deltage i 
den årlige Generalforsamling i Skæl-
skør Brugsforening. 
Dagsorden for mødet var blandt andet 
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BISSERUP CAMPING

Åbent:
7.30-12.00 og 14.00-20.00
i kiosk
Morgenbrød og Aviser

Bisserup Camping, 
Skafterupvej 182, 4243 Rude
post@bisserupcamping.dk - tlf. 55459568

formandsberetning, gennemgang af 
årets resultat samt valg til Bestyrelsen. 
Formanden, Lisbeth Vangkilde Niel-
sen, omtalte det nye medlemsprogram 
COOP+, FDB's landsråd samt mange 
af de aktiviteter, som Brugsen har 
deltaget i gennem 2009. Af aktiviteter 
blev blandt andet omtalt Brugsens del-
tagelse i Livsstilsmessen og lokale 
sponsorater. Fremtiden blev naturlig-
vis også berørt, hvor uddelerskiftet 
blev fremhævet. 
Regnskabet blev fremlagt af Poul 
Holm. Resultatopgørelse for 2009 for 
Skælskør Brugsforening blev et over-
skud på kr. 630.882 kr., hvilket er 
omkring 150.000 kr. lavere end 2008. 
Den primære årsag til det mindre 
overskud findes i lidt højere persona-
leomkostninger (ny overenskomst) 
samt afskrivninger af materielle 
anlægsaktiver.  
For Brugsen i Bisserup blev 2009 et 
bedre år end 2008. Et positivt drifts-
resultat som var større end 2008 må 
siges at være flot.   
På valg til Brugsens bestyrelse var 
Søren Hansen, Svend Kongstad og 
Bjarne Pedersen. Alle blev genvalgt. 
Bestyrelsen består således af følgende 
medlemmer: 
Lisbeth Vangkilde Nielsen (Formand) 
Søren Hansen, (næstformand) 
Bjarne Pedersen 
Jytte Henriksen 
Claus Jeppesen 
Svend Kongstad 
Christina Duch 
Henrik Weigel (medarbejderrepræsen-
tant) 
Bo Hansen (suppleant). 

Et goddag og farvel blev sagt fredag 
den 28. maj 2010. Efter 22 års indsats 
har Poul Holm valgt at fratræde sin 
stilling som uddeler. Poul vil stadig 
være at finde i SuperBrugsen i Skæl-
skør med ansvar for vinafdelingen. Ny 
uddeler bliver Morten Holm, som 
også indtræder i Direktionen. 
2010 er skudt godt i gang. Der venter 
os mange spændende udfordringer og 
opgaver. Den nye ledelse er klar til at 
løfte opgaven, og med god opbakning 
fra medlemmer og kunder, er jeg over-
bevist om, at vi nok skal komme 
sikkert i land. Vel mødt i Brugsen! 

Christina Duch 

GRILLREGLER

Vi er på vej ind i grillsæsonen. Derfor 
er det vigtigt at genopfriske din hu-
kommelse om etikette af denne sub-
lime udendørs madlavningsaktivitet. 
Når en mand frivilligt melder sig til at 
grille, sættes en række af begivenhe-
der i bevægelse: 

Rutinemæssigt:  
1. Kvinden køber maden 
2. Kvinden laver salat, forbereder       
grøntsager og laver dessert.  
3. Kvinden forbereder kødet, marine-
rer mv, placerer det på en bakke sam-
men med de nødvendige køkkenred-
skaber og saucer, og tager det med ud 
til manden, som er placeret ved siden 
af grillen – med en øl i hånden.  
4. Kvinden forbliver fortsat udenfor 
den obligatoriske tre meters zone, 
hvor en overflod af testosteron og 
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Per Ahrensberg
Østengen 55, Bisserup
Telefon:
Dag:   51 20 27 82
Aften: 55 45 12 18

Topkapning
Træfældning
Beskæring
Plantning
Flishugning
Stødfræsning
Bjælkehytter
Plankeskæring
Have- og flisearbejde

Skov- og Landskabsentreprenør
5

andre mandlige aktiviteter kan finde 
sted uden indblanding fra kvinden. 

Her kommer den vigtige del:  
5. Manden placerer kødet på grillen.

Mere rutine ...  
6. Kvinden går ind for at organisere 
tallerkener og bestik. 

7. Kvinden kommer ud for at fortælle 
manden, at kødet ser lækkert ud. Han 
takker hende og spørger, om hun vil 
hente endnu en øl, mens han vender 
kødet.

Vigtigt igen:  
8. Manden tager kødet af grillen og gi-
ver det til kvinden.   

Mere rutine:  
9. Kvinden forbereder tallerkener, sa-
lat, brød, tilbehør, servietter og saucer 
og sørger for, at det hele kommer på 
bordet.

10. Efter spisning sørger kvinden for at 
rydde af bordet og vasker op.  

Og vigtigst af alt:  

11. Alle roser manden og takker ham 
for hans madlavningsindsats.  

12. Manden spørger kvinden om hun 
nød sin friaften, og når han ser hendes 
irriterede reaktion, konkluderer han 
endnu en gang, at det bare er umuligt 
at glæde kvinder! 

Viderebragt af redaktionen 

Kommunyt juni 2010. 

Først en meget aktuel nyhed, som har 
været en føljeton i flere år:  
Mirabellestien, som jo har verseret 
frem og tilbage mellem ankeinstanser 
og kommune i vel snart over 5 år, 
finder nu sin afslutning. Ekspropria-
tionen af arealet var jo anket til 
Vejdirektoratet, men Direktoratet 
meddelte d. 23. marts, at de ikke ville 
tilsidesætte kommunens afgørelse om 
ekspropriation af stien. På udvalgs-
mødet i Teknik og Miljø d. 3. maj 
besluttede udvalget at gå i gang med 
etablering af stien. Her d. 8. juni skal 
arbejdet gå i gang.  
Ejeren af grunden agter at føre en 
retssag mod Vejdirektoratet med 
påstand om, at Vejdirektoratets afgø-
relse er ugyldig. Denne sag har ikke 
opsættende virkning, så derfor agter 
kommunen at gennemføre arbejdet 
med stien nu snarest. 
Håbet er så, at sommerhusfolket fra 
Ø-vejene og alle vi fastboere kan fær-
des på Mirabellestien allerede her i 
sommer. Tillykke til alle de menne-
sker, der holdt fast i denne sag. 

Kommunalt set er det ikke de mest 
lyse tider lige nu. Der er meldt om  

BØRN HAR DET BEDST I

0-6 ÅR

55 45 90 90
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store overskridelser på regnskabet for 
2009, især inden for Børn og Unge og 
inden for Ældreområdet. Byrådet har 
allerede måttet give store ekstra-
bevillinger, og udviklingen her i 2010 
ser heller ikke for lys ud, idet Børn og 
Unge skal finde besparelser i 2010 på 
ca. 22 mio. kr. Omsorgsudvalget skal 
finde besparelser på mindst 18 mio. 
kr. og Handicapudvalget arbejder med 
handleplaner, som allerede her i 2010 
skal indhente et forventet merforbrug 
på næsten 14 mio. 
Årsagerne til udviklingen er mange, 
men inden for det specialiserede 
socialområde er udgifterne steget 
meget. Det drejer sig om truede børn 
og unge, sen-hjerneskadede og 
handicappede. Inden for Omsorgs-
udvalgets område er der større udgifter 
fordi folk bliver sent tidligere hjem fra 
sygehusophold og der i det hele taget 
er flere ældre, som gennemsnitlig 
lever længere. Det er dog det samme 
over næsten hele landet, så der er kun 
4 ud af vores 98 kommuner, der har 
holdt deres 2009-budget. Det er vel 
en slags trøst, selv om det ikke hjælper 
os her. 
Samtidig er budgetarbejdet for 2011 
nået så langt, at man her nu venter på 
de forhandlinger, der sker mellem 
finansministeren og kommunerne her i 
de kommende par uger. Først når de 
er enige, får kommunerne præcist at 
vide, hvor meget vi har at gøre godt 
med i 2011. 
Men alt dette med budgetter er jo en 
meget tør historie, men kan jo betyde 
meget for os i hele kommunen. Der er 
udarbejdet en gennemgribende rap-
port om skoleområdet, hvor der bliver 

fremlagt forskellige modeller for be-
sparelser indenfor skoleområdet. 
Blandt andet foreslår en af model-
lerne, at Kirkeskovskolen og 6 andre 
skoler skal nedlægges. 
Det må ikke ske! Der arbejdes 
alvorligt på, at finde alternative 
besparelsesforslag i Børn og Unge 
udvalget.

Antennemasten i skoven, som skal 
fjernes her i efteråret, har jeg intet nyt 
om.

Hilsen til alle med ønske om en god 
solrig sommer. 
Jacob Borello Carlsen 
Byrådsmedlem

Lorteblad? 

Foranlediget af en utilfreds hundeejer 
besluttede vi i redaktionen ikke at 
skrive mere om hundejeres efterla-
denskaber, i det mindste for en tid. Vi 
ved godt, at hovedparten af borgere, 
der har menneskets bedste ven som en 
del af familien, fjerner lorten på stedet 

Alle dage 8.00-18.00
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Annoncør sø
ges

og holder hunden i snor, hvor den kan 
komme til at genere andre.  
Også denne gang er der et nødråb fra 
en borger. Naturligvis optager vi 
indlægget og benytter så lejligheden 
til at undre os over, at de små sorte 
poser kastes i grøfter og krat med ind-
hold. Det er naturbevaring, så det 
batter. 
Altså undskyld til alle jer, vi hænger 
ud på denne måde og til de få: Tag jer 
nu sammen. 

På redaktionens vegne: 
Nils Bak Pedersen.  

Hjertesuk.

Hundelorte igen, igen. 

Jeg ved snart ikke hvor mange gange 
jeg har skrevet om de efterladen-
skaber. 

Kære hundeejere: så se dog efter hvor 
din/jeres hunde aflevere deres lort og 
tag det med i en pose. 
Der er flere gange hvor det ligger lige 
ved postkassen, og ikke kun hos mig. 
Men nu er hunden så fræk så den sæt-
ter sig inde i haven. 
Efter vinterens megen sne lå der hun-
delort alle vegne på stier og fortove. 
 Når man anskaffer en hund, må man 
også tage det besvær, der følger med. 

Nu må I godt tage jer sammen, I kære 
hundeejere!  
Hunden kan jo ikke gøre for det. 

Lise Kreipke 

Festugen.

Lige hjemkommet fra ”Speakers 
Corner” i Londons Hyde Park, hvor 
ivrige talere for religion og politik 
lidenskabeligt forsvarede deres syns-
punkter eller angreb andres, tænker 
jeg på, hvor lidt vi danskere debatterer 
i det offentlige rum. Det er derfor vel-
gørende, når der her i bladet kommer 
indlæg og kritik, også selvom man er 
uenig i kritikken. Vi skulle nødigt ende 
i selvfedme, som det hedder. 
For - når jeg skal skrive, hvad der 
foregik i uge 10, henfalder jeg let til 
det. 

Jeg nævner i flæng: 
En bestyrelse for forsamlingshuset, 
som i en uge betjente os, så alle arran-
gementer lykkedes. Køkken – italien-
ske snacks, kager,  kaffe og drikkelse. 
Klargøring af sal, oprydning, nedtag-
ning osv. 
En formandsberetning på vers, der 
kunne afsynges så fødderne passede. 
Genialt! 
Åbent hus til slægtsforskning med 
billeder fra dengang, og fodboldklub 
med ugens kamp… Og øl til.  
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To gange cabaret med sketch, mono-
loger, solo- og fællessange. Lokale 
musikere og skuespillere og tekst-
forfattere. Fremragende udført - ikke et 
øje tørt. En musikcafe, hvor lokale 
kræfter i 3 timer spillede og sang, så 
jeg blev helt stolt på Bisserups vegne 
over, hvad denne lille flække kan 
præstere. Klassisk og evergreens, rock 
og jazz. Unge og ældre. Familier og 
børn. Det var så smukt. Jeg sad og 
blev høj - og nok en smule selvfed. 

Formandens beretning på for-
samlingshusets generalforsam-
ling 

Melodi: Her i vores hus

1. Velkommen 

Her i vores hus er glæde, her i vores 
hus er fest,  

I 20 år har huset stået som et centrum 
for lokale aktiviteter. Nogle fælles-
skaber sygner hen, har sin tid. Endnu 
er der liv i det hele. Vores eget lille 
”Speakers Corner”, hvor ”mennesker 
mødes og sød musik opstår”, som 
digteren August Schade udtrykte det. 

Nils Bak Pedersen. 

her er liv og glade dage og en plads til 
hver en gæst. 
Men hvis også du vil stemme, skal du 
have et bevis, 
det kan købes her hos Tove til en 
jubilæumspris.
Inden valget skal vi høre, hvordan 
pengene slår til, 
her kan du så stille spørgsmål, og det 
håber vi du vil. 
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     Ala Carte i sommer halvåret
 
                          Selskaber hele året

                                         - Og meget mere.....

Lodskroen
Bisserup Havnevej 67, Dk-4243 Rude

Telefon 55459191
www.lodskroen.dk mail: lodskroen@lodskroen.dk

Og til sidst så kommer punktet, der 
har titlen ev’ntuelt, 
det er her du godt må sige, hvis du 
ønsker no’et specielt. 
Så kan vi jo diskutere, om det gang på 
jorden har, 
måske næste år på mødet, kan vi give 
dig et svar. 
Og imens vi nyder maden fra Italien – 
der til lands 
har de mad og gode vine – spiller 
Peter, Frank og Hans. 

2. Lydisolering 

Her i vore hus der snakkes, hver gang 
vi får fælles mad, 
og hvis du kan høre nabo’n, skal du 
være glad. 
For vi må jo godt nok sige, akustikken 
er ej  go’, 
og vi tænker mange tanker, derpå må 
du gerne tro. 
Vi har snakket med den ene og den 
anden lydekspert, 
men når vi vil snakke priser, bli’r det 
hurtigt meget svært. 
Norisol vil gerne sætte plader op i 
vores loft, 
men halvtredsindstyve tusind syn’s vi 
nok er lidt for groft. 

Så vi tænker så det knager, men det 
hjælper ej en snus, 
vi må ud at se på lofter i de andres 
fælleshus. 
Vi vil arbejde på sagen, og vi håber du 
forstår,
at vi ønsker, det er bedre, når vi ses til 
næste år. 

3. Krise!? 

Her hos os der kradser krisen, det er 
godt nok ganske lidt, 
men hver gang vi møder Connie, si’r 
hun det er rigtig skidt. 
Der er ingen, der vil leje vores hus i 
tyve-tolv, 
når bestyrelsen skal mødes, går humø-
ret let i mol. 
Så hvis du vil holde bryllup eller fejre 
no’et med no’en, 
kan du sagtens leje huset, det er bare 
helt kanon. 
Der er plads til hundred’ men’sker, 
der er alt hvad du skal bru’, 
stol og bord og alt service, ja sågar en 
fløjelsdug. 
Der er kaffeperkolator, kander til din 
kaff’ og teen, 
der er bøger med en vise  og klaver på 
egne ben. 
Og når du forlader huset, kommer Leo 
med sin spand, 
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Ring efter nærmere in formation - træffes bedst mellem 18 - 20 

 Woodpecker‘n
* Træfældning
* Topkapning
* Stubfræsning
* Flishugning
* Brændesalg 
   (bøg og eg)
* Beskæring
* Havearbejde
* Udlejning af 
   trai lermonteret brændefl ækker
* Fuld forsikret

Allan Larsen
Krummerupvej 54
4250 Fug lebjerg
55 45 49 12
40 13 17 40
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han kan klare mangt og meget, han er 
vores redningsmand. 

4. Hul i  gulv. 

Her i vores hus der festes, der bli’r 
spist og drukket tæt, 
men når dansen den skal trædes, skal 
den trædes ganske let. 
For hvis du er tung i rumpen, og du 
danser hedt og tæt, 
kan det hænde, at der kommer mange 
kilo på et bræt. 
Så vil gulvet bryde sammen, og der 
bli’r et mægtigt hul, 
så vær venligst let på tåen, når du 
danser  på vort gulv. 
Vi fik klaret sagen hurtigt, da det skete 
sidste år, 
vor forsikring sendte mandskab, så her 
hvor vi går og står – 
kan man se det meget lyse bræt, det 
holder her og nu. 
”Køb et andet gulv om ti år”, sagde 
tøm’ren at vi sku’. 
Vi vil snarest spare sammen til et tykt 
og holdbart gulv, 
men så bli’r det pengekassen, der må 
leve med et hul 

5. Fremtidsplaner 

Her i vores hus skal spares dels på el 
og dels på vand, 
og vi tænker på, hvor vi kan finde 
Joakim von And. 
Men hvis han nu ikke kommer – og 
det dog skal løbe rundt, 
må vi sikkert selv betale, og det si’s at 
være sundt. 
Vi vil lave langttidsplaner først om dit 
og så om dat 
gulv, komfur og isolering, vi i fonde 
griber fat. 
Og så vil vi tjene mere på en ny 
aktivitet, 
konferencer, andre møder, vi begyn-
delsen har set. 
De kan komme på de tider, hvor vi 
andre holder fri, 
det gi’r flere peng’ i kassen, det er det 
vi godt kan li’. 
Og så tjener vi på Byting, Torsdags-
klub og fjas og fest, 
og med Tove ov’npå kassen skal det 
nok gå allerbedst. 

6. Tak til alle 

Her til slut vil vi nu takke alle, som er 
kommet her, 
der er flere, end der plejer, det er 
no’et vi gerne ser. 
Men nu ved vi, hvad der trækker, I vil 
ha’ lidt go’ musik, 



16

hassolsen
����������������
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PC-SKADESTUE Tlf: 58 19 40 20
�  Her og nu PC-reparation

�  Fjernelse af virus

�  Hardwarefejlfi nding, og test  

�  Udskiftning af reservedele

�  Antivirus/spyware

�  Opsætning af internet og e-mail

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst MJ Service 
ved

Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup

4243 Rude
                                                   Tlf. 23 67 43 01

11

og lidt godter fra Italien – det skal vær’ 
den nye skik. 
Hvad med alt det seriøse, som I sikkert 
venter på, 
regnskab, valg og kloge spørgsmål, 
hvordan skal det hele gå. 
I kan sagtens være trygge, for besty-
relsen er go’, 
den vil klare alle skær’ne og få huset 
til at ”gro”, 
Så det stadigvæk kan rumme alt det 
gode, som her sker, 
og det nye som vil komme, nye folk 
med go’ ideer. 
Kunst, musik og film med mere, som 
vi allerede har, 
si’r vi tak for – og vi takker de som 
slæbte, trak og bar. 

Vivi Guldagger – tegninger Marcus 
Jørgensen

Nyt fra Torsdagsklubben! 

Vores generalforsamling den 8. april 
havde et fremmøde på 31. 

Vi begyndte mødet med at rejse os og 
mindes Kaj Larsen, som har været 
medlem af bestyrelsen i 10 år. 

Vi startede som sædvanligt med kaffe 
og lagkage. Herunder solgte vi lodder 

til vores lotteri med kaffe, chokolade 
og vin til præmier. 
Kl. 14.40 gik vi i gang med generalfor-
samlingen, hvor Yngve blev valgt til 
dirigent. Han konstaterede, at gene-
ralforsamlingen var lovligt varslet. 
Gunnar blev valgt til stemmetæller 
Bestyrelsens beretning v/Lise blev en-
stemmigt vedtaget og det samme blev 
regnskabet, fremlagt af Kisser. 
Dirigenten roste os for at få vendt 
klubben fra et underskud til et pænt 
overskud, men hertil må Lise tilføje: 
Det er på grund af, at kommunen har 
udbetalt penge til leje af forsamlings-
huset i dec. 2009, derfor er dette be-
løb kommet med på 2009 regnskabet, 
ellers havde vi haft et underskud. 
Vi har 66 medlemmer; heraf er 35 
tilmeldt gymnastik og 10 medlemmer 
er på slægtsforskning/lokalhistorie hol-
det.  
Med hensyn til Torsdagsklubbens fort-
satte eksistens har vi haft mange og 
lange diskussioner om, hvorvidt vi 
skal fortsætte denne forening eller 
eventuelt komme under Bytingets 
”vinger”.
Grunden er den, at vi gennem de se-
nere år ikke har haft den store til-
slutning til de arrangementer vi laver, 
og der skal en del energi til at gen-
nemføre disse arrangementer, og når 
der ikke bakkes op omkring dette har 
vi talt frem og tilbage om hvad vi kan 
gøre. 
Efter de sidste ting vi har gennemført 
har tilslutningen været rimelig god, så 
bestyrelsen er blevet enige om at fort-
sætte Torsdagsklubben efter general-
forsamlingen den 8. april 2010. 
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Det vil sige: vi laver ikke 2 arrange-
menter om måneden i vinterhalvåret 
men ”kun”1. 
Vi vil stadig afholde julefrokost, løv-
springs og løvfalds ture. 
Gymnastik fortsætter for fulde omdrej-
ninger, og det gør slægtsforskning/ 
lokalhistorie også. 
Vi vil stadig arrangere en ferietur med 
65 rejser i september, så længe der er 
tilslutning. 
Forslag fra salen om, at vores arran-
gementer også skal være for ikke- 
medlemmer i stedet for det vi skriver 
om, at alle er velkomne.  
Myrna Larsen blev valgt som nyt med-
lem af bestyrelsen 
Bestyrelsen modtog genvalg og vi blev 
valgt med klapsalver. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som 
følger: 
Lise Kreipke Formand 
Ingrid B. Pedersen Næstformand 

Kisser Jensen Kasserer 
Kirsten Sørensen Bestyrelsesmedlem 
Alice Wedel ”-----” 
Ulla Andersen ”-----” 
Myrna Larsen ”-----” 
Yngve Christensen er revisor. 
Birthe Bruun Olsen, var ikke tilstede 
og havde ikke tilkendegivet, om hun 
ville fortsætte som suppleant.  
Kirsten Burmester blev valgt til supp-
leant.  
Lili Block Jensen blev genvalgt til 
revisor  
Annette Andersen blev genvalgt til 
revisorsuppleant 
Lise fik en fl. Rødvin af Kirsten Bur-
mester som tak for en stor indsats. 
Kontingent er det samme 150,-kr. for 
en sæson.  Generalforsamlingen slut-
tede kl. 15.10 
Herefter er der uddeling af præmier og 
vi sang nogle fællessange. Det var en 
fornøjelig eftermiddag. 

Lauritzminde                     

Kursus faciliteter, mødested
Bed and Breadfast, leje af værelser

Leje af hele huset med og uden personale
Mad ud af huset, 

Fester, brunch, julefrokost 

Bestyrer: Birgit Nielsen                                    
Skolebakken 1                                              

Bisserup 4243 Rude
55 45 11 20

www.lauritzminde.dk 
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gementer også skal være for ikke- 
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og havde ikke tilkendegivet, om hun 
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Kirsten Burmester blev valgt til supp-
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Vores løvspringstur i år gik til Geo 
Center på Møn, det var sandelig et 
besøg værd, det var utroligt spænden-
de udstillinger om Danmarks vugge.  
Der kunne man gå rundt og trykke på 
knappen, så kom hele historien frem 
på en måde så det er til at forstå, og 
der var mange knapper at trykke på og 
lige så mange forskellige udstillin-
ger. Der var en biograf hvor man 
kunne se en film med 3D briller på, 
det var en fantastisk livagtig måde det 
var lavet på, jo Geo Center var et 
besøg værd. Kl. 13  havde vi bestilt en 
frokosttallerken, og her fik vi øl, vin 
eller vand til maden. Herefter kunne 
man gå en runde til på museet eller gå 
en tur ned/op af alle trapperne Kl. 16 
blev der serveret kaffe og lagkage på 
Café Sommerspiret, det var en god 
afslutning. Herefter var det atter tid til 
hjemturen. 
Vi var 35 deltagere på denne tur, det 
var dejligt, at så mange havde lyst til 
at deltage og få en god oplevelse med 
hjem. 
På hjemvejen fortalte Yngve om 
mange steder der er værd at besøge på 
Møn, jeg kan desværre ikke huske alle 
de stednavne, men jeg er sikker på 
Yngve vil fortælle til dem, der er inter-
esseret i at besøge specielle steder på 
Møn og ikke mindst deres kirker med 
flotte kalkmalerier. 
På hjemvejen gjorde vi holdt ved en 
god rasteplads, hvor vi kunne få en tår 
at drikke og strække ben. Vejret var 
med både lidt sol, kulde og blæst så 
det var godt at komme ind i en varm 
bus. Som altid kørte vi med Torbens 
Busser men denne gang uden Hans 
Christian. Men vi havde en anden god 

chauffør, som kørte stille og roligt på 
de mindre befærdede veje. Efter en 
dejlig dag var vi tilbage i Bisserup ca. 
kl. 18.30 

Torsdagsklubben starter op igen den 
23. september, med en tur i privat-
biler, en eftermiddags tur, som ikke er 
helt planlagt endnu. Den 7. oktober 
skal vi holde 20 års fødselsdag, er der 
nogle der har gode forslag til at fejre 
en sådan dag hører vi gerne fra jer. 
Torsdag den 11. nov. kommer Bjarne 
Lisby og underholder os. 
Torsdag den 9.dec.holder vi jule-
frokost.
Torsdagsklubben ønsker alle i 
Bisserup en god sommer. 
Med venlig hilsen 
Lise

NÆSTVED GOLFBANE OG RESTAURANT
Karrebækvej 461, 4700  Næstved

Restauranten med den bedste udsigt til Karrebæk �ord.
Åbent daglig i sommerhalvåret.

A�older alle former for selskaber, året rundt.
Leverer mad ud af huset.

Restauranten er for alle, ikke kun golfspillere.
Nu med helt ny minigol�ane.

Restaurant tlf.: +45 5573 3686
mail: restauranten@nngk.dk

18 hullers gol�ane, naturskønt beliggende med en dejlig Par 3 bane 
for de der har lyst til en prøverunde i golfens verden.

  
Gol�ane tlf.: +45 5573 3344 og

mail:  ps@nngk.dk 
For yderligere information se www.nngk.dk



Bytingsbladet Bisserup
juni 2010 108




