
Referat fra arbejdsudvalgets møde den 5. marts 2019 kl. 19 i Forsamlingshuset. 
Til stede: Lone Langkilde, Johanne Markus, Kirsten Hesselberg Simonsen, Kirsten Møldrup, 
Jette Elverdam, Alice Jelen, Knud Vincents 

1.       Vi godkendte referatet fra den 5. februar 
 
2.       Økonomi 
Vi følger budgettet. De frivillige indbetalinger til Brandberedskabet er begyndt at komme 

ind. Slagelse Kommune har refunderet udgifterne til brorenoveringen ved noret. 
 
3.       Henvendelse fra Udstillingsgruppen. 
 
Til Bytingets arbejdsudvalg. 
Udstillingsgruppen (vi er 6 personer for tiden) sørger for, at der altid hænger billeder på 

væggene i forsamlingshuset – til glæde for både byens borgere og andre, der lejer 
huset. 

Hver gang en ny udstilling er klar, inviterer vi til fernisering med drikkevarer og slag af 
kunstlodder. 

Tidligere sørgede en nu afdød borger for at printe plakater ud til alle begivenheder i 
byen. Han fik udstyret betalt af Bytinget. 

Som det er nu, printer Lykke vores plakater, og vi skal betale for dem. 
Indtægter på kunstlodder går lige op med det beløb gevinsten koster. 
Af og til forsøger vi at sælge lidt flere lodder, men da pengene skal bruges til 

drikkevarer, kniber det stadig. 
Det ville lette os meget, med et tilskud på f.eks. 1000 kr. pr år. 
Evt. kunne der også blive råd til at betale for en gang musikalsk underholdning, som 

kunne friste flere til at deltage i ferniseringerne. 
Vi håber, at arbejdsudvalget vil vise sin påskønnelse af det arbejde, vi laver, ved at lette 

vores økonomiske situation. 
Bedste hilsener 
p.u.v. 
Birgitte Hiul 
 
AU drøftede henvendelsen og besluttede at bevillige det ansøgte. I øvrigt vil vi gerne 

udtrykke stor tak til udstillingsgruppen for deres ihærdige arbejde for, at 
forsamlingshuset altid har nye, spændende billeder på væggene. 

 
4.       Nyt fra infrastrukturgruppen 
Infrastrukturgruppen informerede om mødet med Lasse Fjeldsted fra Slagelse 

Kommune. 
Der er lavet aftale om en bedre belægning på Poststien, og i et samarbejde mellem 

campisterne og Kommunen åbnes beplantningen ud mod Skafterupvej.  Der vil 
fortsat være bomme, der kan forhindre udkørsel. Arbejdet med belysning på 



Poststien er stillet i bero, da det vil blive meget dyrt enten at lovliggøre de 
eksisterende lamper eller at opstille nye. 

Der arbejdes fortsat på at finde bedre løsninger på parkeringsproblemerne i byen, og en 
af løsningerne kunne være at gøre det mere synligt – evt. med bedre skiltning – at vi 
faktisk har en stor parkeringsplads nord for multibanen. 

Der arbejdes også med ideer, der kunne gøre området mellem sportspladsen og den 
kommunale del af stranden til et rekreativt og bilfrit område til gavn for borgere, 
campister og badegæster. 

Endelig arbejder gruppen videre med oprydningen på Strandengen. 
Som et selvstændigt projekt arbejdes der med bedre læ på legepladsen – evt. ved 

opstilling af et halvtag. 
  
AU bakkede op om gruppens gode arbejde 
 
5.       Diverse orienteringer 
 
Nyt fra Slagelse Kommune ved Knud Vincents 
Knud orienterede om ansættelse af ny skoleleder på Kirkeskovskolen. Det blev Anette 

Petersen fra Ørslev, og vi byder Anette velkommen. 
 
Stormøde om Naturparken 
Kommunen holder stormøde om Naturparken i Bisserup Forsamlingshus den 13. marts. 

Alle borgere i Bisserup er inviteret til mødet via e-boks. Tilmelding til mødet senest 
den 8. marts. 

 
Strandrensningen den 31. marts 
Der er styr på planlægningen 
 
Hjemmesidens kalendere 
Fremover vil der ikke være en kalender på Bytingets hjemmeside. I stedet opfordres alle 

til at bruge den nye kalender på forsiden af bisserup.dk 
  
Møde med politiet og TRYG-fonden. 
Der vil blive arrangeret et møde, hvor vores kontaktbetjent vil orientere om tankerne bag 
det nye nærpoliti. Til mødet inviteres også en ”bo trygt ambassadør” fra TRYG fonden, 
der vil komme med gode råd om sikring mod indbrud. 
  
6.       Eventuelt 
Vi drøftede problemet med de store mængder tang på stranden. På den kommunale del 

af stranden fjerner kommunen tangen, men på resten af stranden er det op til 
ejerne, om tangen skal fjernes. 

 
Referent Alice Jelen 


