
Referat fra møde i Bytingets arbejdsudvalg, AU, d. 2. april 2019 kl 19:00 i Forsamlingshuset 
Tilstede fra AU: Jens Andersen, Knud Kronborg, Annalisa Pedersen, Kirsten Møldrup, Andres 
Eskjær, Lillan Garby, Alice Jelen, Kirsten Hesselberg Simonsen 
Inviterede: Lykke Jensen og Jakob Højgård 
Referent: Andres Eskjær 
 
1. Referatet fra 5. marts 2019 blev godkendt 
 
2. Økonomi  
Lillan fremlagde et opdateret budget for indeværende regnskabsår, der viste, at budgettet 
holder. Julecafeen gav et pænt overskud, og fællesspisningerne har også alle givet overskud i 
denne sæson. Broen på strandengen er blevet renoveret, og udgifterne hertil bliver dækket af 
Slagelse Kommune. 
 
3. Evaluering af strandrensningen 
Der deltog ca. 35 voksne og 10 børn, der i alt samlede ca. 70 kg affald.  
Det oplevedes, som var der betydeligt mindre affald at samle i år i forhold til sidste år. 
Der er flere, der samler op i det daglige, og Børnebissen har også haft fokus på indsamling af 
affald. Det var igen et velorganiseret arrangement. 
Tak til alle, der kontinuerligt indsamler skrald på deres færden rundt i Bisserup. 
 
4.  Ny hjemmeside ved Jakob Højgård og Lykke Jensen 
Bisserups nye hjemmeside er ved at være klar til at gå i drift, og Jakob vil kunne lade den gå i 
luften, når økonomien er på plads. 
Der vil være to udgiftsposter: 
1. Etablering 
Den nye hjemmeside skal løftes over på en ny platform, og det medfører et engangsbeløb på 
8.500 kr. til oprettelse, opsætning samt datahåndtering/datasikring. 
2. Drift 
Der vil årligt være en udgift på 5.400 kr.(vejledende) til domaineregistrering, webhoteludgift 
herunder backup samt vedligeholdelse af platformen – hackersikring, opdatering af plugins 
m.m. 
Jakob tilbyder support til redaktørerne m.fl. i det omfang, det er muligt. 
 
Målet er, at hjemmesiden bliver mere dynamisk, og vi drøftede, hvordan det redaktionelle kan 
foregå. Umiddelbart kan hver underside (forening) få deres egen redaktør med 
redigeringsrettigheder til egen underside, og de kan tilpasse deres undersider, som de ønsker. 
Det vil dog fortsat være Lykke eller Jakob, der står for redigeringen af de stationære undersider. 
Den nye Bisserup-kalender vil også kunne blive dynamisk, og den vil kunne rumme alle 
områdets aktiviteter. Vi drøftede mulighederne for - for overskuelighedens skyld - at kunne 
separere dele af kalenderen, så man selv vil kunne vælge, hvilke lag af kalenderen, man vil 
have adgang til. Jakob oplyste, at kalenderen indeholder mulighed for adskillelse af de 
forskellige lag. 



 
Udgifterne til hjemmesiden vil kunne deles op hvis flere foreninger vil med under 
www.bisserup.dk paraplyen. 
Erhvervsdrivende fra lokalområdet kan som i dag få links/reklame mod betaling. 
 
AU drøftede betingelserne for den nye hjemmeside og besluttede, at Bytinget i indeværende 
regnskabsår afholder de udgifter, der er forbundet med siden. Jakob kan derfor gå videre med 
at færdiggøre arbejdet og den ny hjemmeside bliver snart en realitet. 
 
Lillan og Andres laver en oversigt over de, der p.t. har  links/flyers på den nuværende 
hjemmeside, og herefter kan vi i AU tage en informeret beslutning om, hvordan driften kan 
fortsætte ud i fremtiden. 
 
5. Støtte til Bisserups frivillige brandberedskab 
Der var forslag om, at Bytinget fremover støtter Brandberedskabet med et beløb til deres 
nytårsparole. 
AU besluttede, at Bytinget fremover støtter med op til 1.500 kr. til Brandberedskabets og 
Akut-hjælpernes årlige nytårsparole.  
 
 
6. Diverse orienteringer: 

- Slagelse Kommune har afsat 200.000kr til ny asfalt på Bisserup havnemole. 
 

- På Glænø er der modstand mod Naturparkprojektet, og kommunen kan måske af den 
grund se sig nødsaget til at ændre Naturparkens omfang, så den kun strækker sig til 
Glænø mod øst. En sådan beslutning vil betyde, at Bisserup IKKE vil blive omfattet af 
naturparken, hvilket AU vil finde meget beklageligt. Vi afventer spændt kommunens 
kommende møde med de tre store lodsejere - Holsteinborg, Basnæs og Borreby - og 
håber på, at der - helst i en dialog med Glænø - kan findes en løsning, der kan 
tilfredsstille alle. 

 
- Orientering om Slagelse kommunes Naturparkprojekt første indledende dialog- og 

borgermøde d. 13. marts 2019 i Bisserup Forsamlingshus. 
 
Projektleder Mette Lücke Pedersen fremlagde sammen med projektmedarbejder Micha 
Meedom og biolog Michael projektets tilblivelse, faser og den igangværende proces for 
Naturparkprojektet. Her var et stort fremmøde af ca 90 interesserede borgere, som både under 
og efter fremlæggelsen, havde lejlighed til at stille spørgsmål og kommentere projektet, som lige 
nu er i den første indledende fase. Projektgruppen har tillige inviteret til og afholdt lignende 
borgermøder i hhv Agersø Hallen og Magleby Forsamlingshus og der er planlagt borgermøder 
på Omø, Glænø og Skælskør (afventer dato og sted). Projektgruppen orienterede om, at de på 
nuværende tidspunkt har haft kontakt med de fleste lodsejere og grundejere, som ligger inden 
for det afmærkede område, og at der var overvejende god og positiv interesse i projektet. 



De danske naturparker bygger på frivillighed og det er borgere som bor i eller har jord i området, 
der bestemmer, om der skal være aktiviteter, skabes idéer eller stilles faciliteter til rådighed. 
Til borgermødet I Bisserup Forsamlingshus havde projektgruppen ophængt flere orienterende 
plancher og fremlagt forskellige pjecer, kort over området, materialer og projektbeskrivelser om 
andre danske naturparker, som alle havde mulighed for at tage med sig. 
Man kan orientere sig mere om naturparkprojektet og læse sidste nyt på slagelse.dk/naturpark 
og AU afventer kommunens næste skridt. 
 

- Ladcykel - Slagelse Kommune er klar med en elektrisk ladcykel til erstatning for 
bilkørsel, hvis der er en forening i Bisserup, der kan opfylde det formål. Bisserup Sejlklub 
har budt ind på cyklen - bl.a. som et tilbud til gæstesejlere, der skal fra havnen til 
Brugsen. Dette er ikke at forveksle med Torsdagsklubbens ansøgning om 2 rickshaws til 
“Vind i håret” projektet. 

 
7. Næste møde i Bytingets arbejdsudvalg er den 2. maj 2019 

Vi ønsker fremover at holde møderne i Forsamlingshusets lille sal. 
- Andres og Lillan kommer med en oversigt over hjemmeside  ‘contributors’ 

 
 


