
Referat fra møde i Bytingets arbejdsudvalg (AU) den 6. juni 2019 kl. 19 i Forsamlingshuset. 
Referent: Andres Eskær 
Tilstede: Jette Elverdam, Knud Kronborg, Annalisa Pedersen, Jens Andersen, Lone Langkilde, 
Kirsten Møldrup, Andres Eskær, Lillan Garby, Alice Jelen, Kirsten Hesselberg Simonsen, 
Knud Vincent 
  

1. Referatet fra den 2. Maj blev godkendt 
 
2. Økonomi  
Intet nyt at tilføje. Efter loppemarkedet kommer et halvårsregnskab og et opdateret budget for 
resten af året. Økonomien for fællesspisningerne blev debateret. Det blev foreslået at det tages 
op som et punkt på et senere møde, hvordan eventuelt overskud fra fællesspisninger skal 
bruges. 
 
3. Arrangement med Næstved Byorkester under Musikforeningen, Urania 
Der er kommet et forslag fra Jytte Bak om, at AU laver et arrangement med Næstved 
Byorkester, som spiller alle genrer fra barok til rock og har fokus på at underholde. Orkesteret 
består af 30-40 amatørmusikere og arrangementet vil koste ca. 3.000 kr. for en times koncert. 
AU synes, at det lyder som en god ide, men da opgaven for AU er lidt uklar vil Knud Kronborg 
og Lillan Garby tage kontakt til Jytte, inden AU tager endelig stilling til forslaget. 
 
4. Musik ved Havnen den 10. August 2019  
AU skal drøfte  AU`s praktiske bidrag til telte m.m. Det er Annalisa og Hans Leonardo Pedersen, 
der ligesom sidste år er initiativtagere og ansvarlige for arrangementet. Der er givet tilsagn om 
20.000 kr. til projektet fra Næstved Kommune, og der er ansøgt om samme beløb i Slagelse 
Kommune. Arrangementets størrelse gør, at AU foreslår, at der bliver udpeget en praktisk 
koordinator. Annalisa er selvskrevet som tovholder og Knud Kronborg påtager sig rollen som 
praktisk koordinator med hjælp fra Jens Andersen og Erik Holmgren. Kim Marker kontaktes mhp 
hjælp til opstilling af telte. 
 
5. Hjemmesiden  
AU opdateres på arbejdet se vedlagte skriv. Det forventes at indtægter og udgifter balancerer. 
Der nedsættes en redaktionsgruppe på fire personer, der skal have det overordnede ansvar for 
hjemmesidens form, indhold og udvikling; økonomien skal overordnet ligge under AU. Andres 
og Lillan kontakter hhv. Lykke Jensen og Knud Strandby og AU håber at redaktionsgruppen 
kommer til at bestå af Lykke Jensen og Knud Strandby og Andres og Lillan fra AU. Andres og 
Lillan kontakter Lykke og Knud.  
 
6. Nyt fra Slagelse Kommune  
Intet at tilføje 
 
7. Diverse orienteringer 

https://drive.google.com/open?id=1zveG6G19WAOJe2Rr9aaxVVEr5DgPNDE8
https://drive.google.com/open?id=0B05x_NpoL_gRaWxxZnE4dXVlZVNCRzhlOHNwZ0xlV0NyOXhr


Orientering om den Vidensmesse, som Slagelse Kommune afholdt som et tilbud til alle borgere 
på Kirkeskovskolen den 28. maj 2019. Bl.a. på baggrund af fakta fra vidensmessen udarbejder 
repræsentanter fra distriktets fem lokalråd et forslag til en lokal udviklingsplan, og planen drøftes 
efterfølgende med borgerne i området. 
 
Orientering fra AU’s infrastrukturgruppe  
Vi har modtaget et notat fra Lasse Fjeldsted, Slagelse Kommune, om planen for renovering af 
parkerings- og tilgangsforhold til Bisserup Strand nord og øst for Forsamlingshuset. AU taler for 
at stien til vandet skal kaldes 'Strandstien' i folkemunde. Til orientering se skitse.  AU anbefaler, 
at planen iværksættes snarest. Der er fremskridt i oprydning på strandengen. 
 
Orientering om Bisserups årlige loppemarked lørdag den 6. Juli 2019. Det er meget hyggeligt at 
deltage i det omfattende arbejde med at få loppemarkedet gennemført. De, der gerne vil hjælpe 
til skal melde sig til Alice Jelen.  
 
8. Næste AU-møde: den 8/8 2019 i Forsamlingshuset  
Evaluering af Skt. Hans og Loppemarked 
Kontaktperson til kommunen (Kirsten) 
 
Hvordan bruges eventuelt overskud fra fællespisninger ? Punktet tages op, på det AU-møde, 
hvor vi gennemgår halvårsregnskabet. 
 
9. Eventuelt 
 

https://drive.google.com/open?id=1MNbpGTIMglucXaFigi2gwisY27_zPxNh

