
Referat fra møde i Bytingets arbejdsudvalg (AU) den 5. februar 2019 i Forsamlingshuset 
 
Til stede: Lillan Garby, Johanne Markus, Lone Langkilde, Kirsten Møldrup, Kirsten Hesselberg 
Simonsen, Jette Elverdam, Knud Kronborg, Jens Andersen, Annalisa Pedersen, Alice Jelen, 
Knud Vincents. Andres var fraværende. 
Referatet fra den 8. januar 2019 blev godkendt 
 
Økonomi v. Lillan. Økonomien ser pæn ud. Status ift. budgettet forelægges AU i april og 
oktober.  

 
Opfølgning på borddebatterne fra Bytingets Årsmøde 2018 v. Kirsten M. Borddebatterne havde 
til formål at inspirere, fastholde og styrke arbejdet i nogle af byens uformelle aktivitetsgrupper: 
1) Brandberedskabet 2) Bytingsbladet 3) Mulitibanen og legepladsen 4) Hjemmesiden og 
facebookgruppen. AU gennemgik referaterne fra hvert område for sig med udgangspunkt i 
følgende spørgsmål: Er der ideer, som AU i et tæt samarbejde med de, der arbejder med 
områderne, ønsker at fremme? - hvem fra AU påtager sig kontakten til de enkelte grupper? 
- hvem sørger for orientering i Bytingsbladet?  
Alle i AU udtrykte stor respekt for det store frivillige arbejde, der lægges her til gavn for hele 
byen. Der var enighed om, at det vil være en fordel, at det gøres synligt, hvem der har ansvaret 
og er kontaktperson for hvert af områderne og hvordan samarbejdet med AU skal foregå. AU 
lovede på årsmødet at give en tilbagemelding til grupperne og at orientere om udkommet af 
borddebatterne gennem indlæg i Bytingsbladets martsnummer. Vi besluttede at Kirsten M 
skriver et indlæg til Bytingsbladet som suppleres med indlæg fra de personer fra AU, der tager 
kontakt til grupperne: 1) Kirsten M melder tilbage til Brandberedskabet, 2) Lillan og Johanne 
melder tilbage til Bytingsbladets redaktionsgruppe, 3) Kirsten M og Alice tager initiativ til et 
møde vedr. Multibanen og Lone tager kontakt ift. Legepladsen. 4) Alice tager kontakt ift. 
Hjemmesiden og facebookgruppen. 
 
Diverse orienteringer. Orientering fra Slagelse Kommune v. Knud. Kommunen har besluttet at 
hæve det årlige beløb til kommunens lokalråd fra 11.000kr. til 15.000kr. og at beløbene til det 
lokale udviklingsarbejde LAG og Landudvikling Slagelse skal bevilges på samme niveau som 
tidligere år.  
Orientering om lokalrådssamarbejdet v. Alice. Alice har sammen med Jakob Egeskjold været til 
et givende møde med repræsentanter fra lokalrådene i Bisserups nabobyer. Her var enighed 
om, at det vil være nyttigt at samarbejde om at udarbejde en fælles udviklingsplan ift. temaerne 
bosætning og skole. AU bakkede op om dette. 
 
Punkter til næste møde den 5. marts 
Nyt fra infrastrukturgruppen 
 
Eventuelt 
Husk stormødet om Naturparken den 13. marts i forsamlingshuset 
Musik ved havnen bliver i år den 10. august 


