
Referat fra møde i AU 8-jan-2019 kl 19:00 i Bis'koppen 
Tilstede: Lone Langkilde, Johanne Markus, Kirsten Møldrup, Alice Jelen, Jette Elverdam, Lillan 
Garby, Kirsten Hesselberg Simonsen, Annalisa Pedersen, Andres Eskjær.  
 
 
1. Referatet fra den 15. november 2018 blev godkendt 
 
2. Evalueringer 
- evaluering af julecafeen – Andres (notat vedhæftet) 
Det var et hyggeligt og velbesøgt arrangement, der gav et rimeligt overskud til Bytingets kasse. 
 
- evaluering af juletræstænding – Lone 
Ca. 40 børn og deres voksne deltog. Der var stor hjælp fra Lokalbrugsen, men der var lidt 
usikkerhed ift. dato og tidspunkt i perioden op til. Aftalen med Thomas skal derfor i år indgås 
tidligere og arbejdsopgaverne skal fordeles i god tid.  
 
- evaluering af solhvervs-arrangement – Lone 
Ca. 50 deltagere markerede i regn og blæst solhvervet og gik med fakler fra havnen til 
Bis´koppen, hvor der var fire forskellige supper med dejligt brød til alle. Det gik fint uden musik. 
Hvis vi fortsat skal gå fra havnen og op i byen, skal der laves en aftale med Bis´koppen, om 
man skal være ude eller inde. Måske skal der sættes et telt op ved Bis´koppen, så 
arrangementet uanset vejret kan foregå udendørs. Der er enighed i AU om, at det er hyggeligst 
med et udendørs arrangement, som tidligere har været afholdt på legepladsen, men dette er et 
kæmpe arbejde i forhold til ved Bis’koppen. Måske fakler skal udfases, og der skal findes et 
alternativ. 
 
3. Fastlæggelse af arrangementer i 2019 - Alice 
AU besluttede hvilke arrangementer, der skal gennemføres i 2019, og der blev udpeget 
tovholdere og arbejdsgrupper til de enkelte arrangementer 
 
- 31. marts – strandrensning  - Kirsten M., Knud K, + tilsagn fra Erik Holmgren 
- 23. juni – skt. Hans - Alice, Knud K, Kirsten HS 
- 6. juli – loppemarked - Alice+Sanne Nielsen(Havnevej) Lone, Kirsten HS 
- 31. oktober – Halloween - Tilsagn fra Sanne Nielsen, Strædet, Jette 
- 8. november– Årsmøde - Kirsten, Alice, Andres 
- 24. november – Julecafé - Andres, Annalisa, Lone 
- 30. november – Juletræstænding - Kirsten HS, Lone 
- 21. december – Solhverv - Lone, Jette, Jens 
- 27. Juli - Sommerfest/Musik ved havnen - Annalisa, Knud K, Jens + tilsagn fra Erik Holmgren  
- Viseværterne - Lillan sammen + tilsagn fra Erik Holmgren 
 
De understregede er tovholdere på arrangementerne og har ansvar for planlægningen. 



En sød påmindelse fra kasseren til tovholderne: Bonner må meget gerne komme samlet, 
prompte og helst på indkøb i Lokalbrugsen, da det letter kassererens arbejde en hel del. 
 
4. Økonomi – Lillan 
Økonomien følger budgettet. 
Alice og Lillan vil gerne beskrive Bytingets økonomi til  Bytingsbladet. De sørger også for at 
Slagelse Kommune får tilsendt Bytingets årsberetning, regnskab og budget sammen med den 
aktivitetsoversigt for 2019, som kommunen skal have for at Bytinget kan opnå kommunalt 
tilskud 11.000 kr i 2018 kroner. 
 
5. Ekstraordinær generalforsamling den 5. februar 2019 – Alice 
Det vedhæftede udkast til redigerede vedtægter for Bytinget blev drøftet, og det blev aftalt, at 
Kirsten M. og Alice sørger for det formelle omkring den ekstraordinære generalforsamling. 
Det blev stadfæstet, at Johanne fortsætter sit andet år i AU. 
 
6. Forespørgsel fra Bis´koppen - Jette 
Bis´koppen ønsker at afholde et marked ved påsketid, hvor man kan leje et stade og sælge sine 
egne ”lopper” - lopper, som ikke ville blive givet til Bytingets loppemarked. På markedet vil 
Bis´koppen desuden stå for en tombola. 
AU drøftede ideen med et marked i regi af Bis´koppen, herunder om det vil kunne få 
negativ indflydelse på Bytingets loppemarked. AU kom frem til, at et sådant tiltag formentlig ikke 
vil påvirke indtjeningen fra loppemarkedet; der er allerede køb og salg på facebook og flere 
andre steder i byen. AU opfordrer dem, der lejer et stade på BIs’koppens påskemarked, til at 
aflevere overskydende ting til Bytingets loppemarked. 
 
7. Møder i AU – Kirsten M 
Arbejdsudvalgets mødekalender for 2019 
5 feb - i Forsamlingshuset 
5 marts - i Forsamlingshuset 
2 april - i Forsamlingshuset 
2 maj 
6 juni 
8 august 
5 september 
8 oktober 
14 november 
 
AU drøftede:  
- dagsordenens tilblivelse 
- mødeforberedelse 
- afslutning på mødet 
- referatets tilblivelse og formål 



Referatet skal opfylde både at være et arbejdsredskab for AU og information til læserne på 
bisserup.dk og på facebooksiden Bisserup Byting - gør referatet mon det? 
Hvad synes læserne om referatet, og hvor mange læser det mon? 
Andres undersøger om der kan indsamles statistik på hvor mange læser referat. AU læser dette 
referat med kritiske briller til næste gang, og på næste møde drøftes det, om referatet kan 
forbedres. 
 
8. Diverse orienteringer 
 
- samarbejdet med politiet – ønske om møde – Alice 
Kurt Adrian Jensen, Bisserups nye kontaktbetjent, ønsker et møde med Bisserupborgerne, hvor 
han gerne vil fortælle om formålet med Borgernært Politi. Jette forhører sig med Bis´koppen, om 
de vil være vært for et sådant møde i forbindelse med en eftermiddagscafé. 
 
- orientering om møde vedr. Naturpark – Kirsten M (notat vedhæftet). 
 
 
9. Eventuelt 
 
Det nye “Skælskør Magasinet” efterspørger skribenter med indhold fra og om Bisserup. 
 
Broen på stien mellem havnen og Skovkrogen skal repareres og forbedres. Birger Jacobi vil 
gerne forestå arbejdet. Han skal bruge 300 kr til at dække udgifterne. AU tager meget gerne 
imod tilbuddet. Hvis det bliver dyrere, skal Lillan kontaktes. 
 
 
På næste møde - den 5. februar 2019 følges op på de mange gode input fra borddebatterne på 
Bytingets Årsmøde 2018.  
 
 

https://drive.google.com/open?id=1OU4pW69qma-1AYRe6bcF_xKnu9u9Uq0H

