
Referat fra arbejdsudvalgets møde den 5. september 2019 kl. 19. i Forsamlingshuset 

Tilstede: Andres Eskjær, Jens Andersen, Lillan Garby, Alice Jelen, Kirsten Møldrup, Jette 
Elverdam, Lone Langkilde, Annalisa Pedersen og Knud Kronborg 

 

1.       Godkendelse af referatet fra den 8. august  
Referatet blev godkendt 

2.       Økonomi 
Lillan orienterede om det nye gebyr på 49 kr. pr. måned for brug af mobilpay. 
Vi har ingen attraktive alternativer og må derfor acceptere gebyret. 

3.       Indkøb af ny taske til et af Bytingets telte 
Der mangler en taske til et af teltene, og vi besluttede at indkøbe en taske til det sidste telt 
og poser til elastikstropperne. 

4.       Bisserups hjemmeside  
Kassereren har orienteret diverse foreninger om den nye hjemmeside og om den økonomi, 
som følger heraf. Bis`koppen har i den anledning bedt om et møde med AU, hvor man 
ønsker en redegørelse for overvejelserne og processen bag etableringen af den nye 
hjemmeside. Webredaktionen har indset, at brevet, der blev udsendt, var indforstået og 
måske ikke så forklarende. 
AU inviterer til møde hvor vi redegør for behovet for den nye hjemmeside og den dermed 
øgede udgift.  

5.       Status på arbejdet med parkeringspladsen –  (skitse) 
Vi inspicerede området og gennemgik planerne. Adskillelsen mellem buspladsen og 
parkeringspladsen bør ikke forårsage at parkeringspladsen bliver skjult og dermed åben for 
tyveri i biler. AU besluttede, at parkeringspladsen kan gøres færdig efter skitsen. 
 
Badebro - infrastrukturgruppen inviterer interessenter til et møde, hvor der skal drøftes 
badefaciliteter, da kommunen har afsat penge til formålet. 

6.       Loppeladen  
På baggrund af de seneste måneders uheldige oplevelser omkring loppeladen drøftede AU 
situationen, og det blev besluttet at opsige lejemålet, da der desværre ikke er udsigt til, at 
situationen ændrer sig foreløbigt. 
Det betyder, at det ikke er muligt at indlevere lopper, og vi forsøger hurtigst muligt at finde 
en ny løsning. 
Byen orienteres snarest ved et notat på hjemmesiden.  

https://drive.google.com/open?id=1vOh7PvBDjcbTuGSwfJXi3p7yAH3vkssX
https://drive.google.com/open?id=0B05x_NpoL_gRc0FWUEdmZ2VyUjR6TEdnb0RhdTRoUk1NLWU0
https://drive.google.com/open?id=0B05x_NpoL_gRc0FWUEdmZ2VyUjR6TEdnb0RhdTRoUk1NLWU0
https://drive.google.com/open?id=0B05x_NpoL_gRSGJxdUlDOUJzSXVxRTRfNDNtM1dhcTV2aTE4


7.       Årsmødet/generalforsamlingen  
AU drøftede indhold på og afvikling af det kommende årsmøde den 8. November. 
(se vedhæftede bilag) 
 
Kommunens ønske om, at lokalområderne i langt højere grad end tidligere involverer sig i 
områdernes udvikling og tager ansvar herfor, har ændret både indhold i og vilkår for AU`s 
arbejde.  
Derfor bliver den øgede borgerinddragelse hovedtemaet på årsmødet. Der vil i fremtiden 
blive brug for nye metoder til at inddrage byens borgere i de løbende belsutninger, og det er 
håbet, at drøftelserne på årsmødet kan klæde det nye AU på til bedre at kunne klare den 
opgave. 

8.       Diverse orienteringer 
- orientering om Fællesskabsstafetten 
Den 10. oktober bliver der afholdt et arrangement i Bis’koppen, hvor byens forskellige 
foreninger har mulighed for at informere om deres foreninger og deres virke. 
Der kommer information om arrangementet i Bytingsbladet.  
Her er et uddrag fra kommunens skriv om Fællesskabstafetten: 
 
“Stafetten kan transporteres af lokale interesseorganisationer, idrætsforeninger, lokalråd 
mm., som ønsker at vise deres fællesskab frem og som vil invitere nye borgere ind i 
fællesskabet. Når stafetten startes, gør holdt i de nævnte byer og til slut bæres i mål, håber 
vi, at disse ophold kan markeres med lidt større events, hvor flere lokale fællesskaber går 
sammen om at lave en åben aktivitet, som åbner op for ’alle’ på tværs af interesser, 
tilhørsforhold, generationer, etnicitet mv. Det kunne fx være en fællesspisning. Det er 
fuldstændig op til jer, hvilken aktivitet/event der passer til jer og til jeres lokalområde. 
 
Vores ønske er, at stafetten skal skabe møder på tværs af fællesskaber og dermed åbne op 
for nye samarbejder og nye fællesskaber. Det kunne f.eks. være lokalrådets vandreklub, 
inliner-foreningen, cykelklubben, mødregruppen eller andet, som sammen får bragt stafetten 
fra by til by og på den måde binder hele kommunen sammen.” 

9.   Næste møde den 8. Oktober 
Årsmøde 
Julecafe 
Solhverv 
Halloween 
Juletræstænding 

10.   Eventuelt 
Musik på havnen blev evalueret - det var en fuldendt success, hvor alle havde det godt. 

https://drive.google.com/open?id=0B05x_NpoL_gRdmZyRWpISjh0V2N1UDhIQnN6RHNKSlVZU1BF

