26. september 2019

Referat af bestyrelsesmøde 24. september 2019
1. Siden sidst. Aktiviteter. (Afholdte, planlagte og nye ideer)
a. Strikkecafe afhold 12. september med 7 deltagere, hvilket er stigning i antallet. Aktiviteten
fortsætter derfor. Næste gang er 24. oktober 2019.
b. Børnebrunch 22. september blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Målgruppen
ser tiden an før ny aktivitet planlægges. BIS’koppen kan naturligvis stadig benyttes.
c. Nye ideer:
(1) Evt. juleklippe/-klistre dag 30. november eftermiddag. Kirsten kontakter Vivi for støtte.
Herefter beslutning om gennemførelse.
2. Økonomi.
a. Økonomien er god. Egne midler til renoveringens 1. etape er til rådighed.
b. Menighedsrådet vil gerne fortsætte med at bruge BIS’koppen og kommer med oplæg til en
3-årig formel aftale.
c. BIS’koppen har modtaget den ½ årlige opkrævning af grundskyld (ca. 4.500 kr.). Der
arbejdes stadig på at få kommunen til at fritage BIS’koppen for grundskyld.
d. Det nye Mobilepay nr. forventes at blive sat i kraft pr. 1. oktober. Da hver betaling koster
BIS’koppen 75 øre opfordres folk til om muligt at betale kontant.

3. Orientering om ”Uigenkaldelig transport”.
a. Kommunen har indvilliget i, at betale deres andel af udgifterne (1. etape) til
hovedentreprenøren direkte. Det betyder, at vi ikke selv midlertidigt skal finansiere denne
store del af udgiften. Som følge heraf skal der underskrives en såkaldt ”uigenkaldelig
transport”. Der var lidt usikkerhed om indholdet, men efter kontakt til kommunens
juridiske rådgiver er dette nu afklaret. Den ”uigenkaldelige transport” kan derfor
underskrives af formand og kasserer og sendes til kommunen.
b. BIS’koppen modtager en separat faktura på egen andel af udgifterne til 1. etape.
4. Fællesskabsstafetten.
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a. Kort orientering om programmet i Bisserup. (se mail udsendt til alle BIS’koppens
medlemmer).
b. BIS’koppens involvering bliver fra 1300 til 1700, at huse informationstavler for alle
Bisserups foreninger samt at kunne levere gratis kaffe, kage og juice. Udgifterne hertil
(BIS’koppen tager 40 kr. pr. person, der dukker op) samt varme dækkes af kommunen.
c. Næste møde i arbejdsgruppen er 1. oktober, hvor der også skal opnås tilsagn om pasning af
BIS’koppen denne dag samt levering af bagværk fra øvrige foreninger. Kirsten og ElseMargrethe har givet tilsagn.
5. Ideer til vinteraktiviteter og deraf følgende ruminddeling.
a. Der skal indledes overvejelser vedr. fremtidige indendørsaktiviteter for bl.a. at få aktiveret
flere i byen i aktiviteter, som BIS’koppen kan være ramme om. En billardklub er et
eksempel, men der kan være andet.
b. Frank og Kirsten går i tænkeboks vedr. anvendelse af den store sal. Overvejelser omkring
fast indhold som f.eks. billard og børnehjørne sammenholdt med bl.a. behov for
fleksibilitet til arrangementer af forskellig art.
6. Støttekoncerterne.
a. Forberedelserne fortsættes umiddelbart efter bestyrelsesmødet, bl.a. af flere friske damer.
b. Der bliver en enhedspris for drikkevarer (et glas vin, en øl, en sodavand) på 20. kr. Der
sættes lidt snacks på bordene. Kim har bestilt drikkevarer etc.
7. Eventuelt.
a. Mulig ændrede åbningstid lørdag, 11-14 i stedet for 10-13 drøftedes. Der er fordele og
ulemper så det bør overvejes nærmere.
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