
Referat fra arbejdsudvalgets møde den 18. november 2020 kl.19 i Forsamlingshusets store sal. 
 
Tilstede: Knud Vincent, Kirsten Møldrup, Jette Elverdam, Lone Langkilde, Birte Zobbe, Lillan 
Garby, Jens Andersen, Andres Eskjær Jensen, Alice Jelen 
 
Birte Zobbe, Dalstrøget har ønsket at tiltræde arbejdsudvalget og er derfor indkaldt til dette 
møde. 
 
Valg af ordstyrer  
Jette valgt 
 

1. Godkendelse af referatet fra den 8. oktober  
Referatet blev godkendt 
Ros til procedure med referat (redaktion, gennemlæsning, udgivelse) 
Der er cirka 60-70 læserer af referat og dokumenter 
 

2. Præsentation af AU  
a. Birthe Zobbe - 63 år, Sygeplejerske på efterløn. Glad for landsbylivet og naturen. 

Er interesseret i seniorboliger. Har tidligere været med i bestyrelser i forhold til 
økologisk landbrug og alternativ sygepleje. 

 
3. Konstituering  

a. Kasserer - Lillan Garby  
b. Sekretær og IT-ansvarlig - Andres Eskjær Jensen 
c. Intern kontaktperson - Alice Jelen 
d. Ekstern kontaktperson - Kirsten Møldrup 
e. Materialeansvarlig - Jette Elverdam og Lillan Garby  
f. Infrastrukturgruppen - Lone Langkilde, Kirsten Møldrup og Ellen Kyhn 
g. LUP - Ellen Kyhn, Alice Jelen, Birte Zobbe, Kirsten Møldrup 
h. Mødeforberedelse - Kirsten Simonsen 
i. Webredaktion - Lillan Garby og Alice Jelen 

 
4. Økonomi  

Gennemgang af årsregnskab inkl. Bilag 1 og Bilag 2 samt driftsbudget for det kommende 
regnskabsår. Alle bilag findes på hjemmesiden 12.11. 
  

5. Bytingets regnskabsår  
Bytingets vedtægter §4 siger, at ”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november 
måned, og derfor er Bytingets regnskabsår fra den 1. november til den 31. oktober.” 
 
Vi foreslår, at der i god tid før årsmødet 2021 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling* 
med forslag om at ændre §4 til: ”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første 
kvartal”  
Begrundelse: 

https://drive.google.com/file/d/1BtCSSlzWv20iTVOMwmBpAFji2lEjIOje/view?usp=sharing
https://bit.ly/32CAZSG
https://drive.google.com/file/d/16eVoxrZPg4JL8b-OQ8b6fX4NVDOYhVxk/view?usp=sharing


Kalenderåret er normalen, og virksomheder kører med kalenderår og betaler regninger derefter. 
Bank og Mobilepay laver årsopgørelser, som vi så kan bruge. 
Det vil være logisk for kassereren i.f.t. formidling af årsregnskabet. 
  
Det vil også være hensigtsmæssigt, at valgte medlemmer af arbejdsudvalget kan være med til 
at slutte årets arrangementer: Julecafe, Juletræstænding og Solhverv. 
  
Det nye arbejdsudvalg starter på et friskt år, hvor der traditionelt er en rolig periode i de første 
måneder. 
 
Alice og Lillan kommer med forslag til vedtægtsændringer, som skal godkendes af AU. 
 

6. Strandprojektet  
Vi har fået et uofficielt tilsagn om, at de resterende 700.000 kr. til opgradering af kystområdet vil 
kunne bruges i 2021. Projektet skulle have været debatteret på det aflyste borgermøde. 
Vi besluttede, at vi snarest indkalder interesserede til et idemøde (med tilmelding), hvor 
repræsentanter fra AU sammen med de tilmeldte drøfter projektet og nedsætter en 
projektgruppe. 
Kirsten M., Alice og Andres laver en køreplan for første fase af processen. 
 
Status for parkeringspladsen ved Forsamlingshuset: Der bliver meget snart lagt asfalt på. Dog 
bliver slidlag og markering først lagt i det tidlige forår efter frosten (aht holdbarheden). Stien 
langs tennisbanen bliver ikke en del af første fase. 
 

7. Solhvervsvandring  
Vi besluttede, at vi afholder et solhvervsarrangement den 21. december, men vi bliver nødt til at 
ændre på traditionen, så det ikke ender i suppe. Formålet - fejring af lysets tilbagevenden - 
fastholdes måske med en gåtur, der kunne afsluttes med en dram på havnen.  
Bisserups foreninger bliver inviteret til at hjælpe i en arbejdsgruppe, som skal arrangere det. 
Lone og Jette er tovholdere. 
 

8. Juletræstænding 1. søndag i advent 
Tomas (Brugsen) afventer nye forholdsregler fra regeringen, før der tages en beslutning om og 
hvordan, det skal afholdes. Tomas og Brugsens arbejdsgruppe er tovholdere.  
 

9. Nyt fra Slagelse Kommune 
Knud berettede om nyt fra kommunen. 
  

10. Diverse orienteringer 
a. orientering om borgmesterbesøget den 3. november 

Dejlig og informativ tur rundt i Bisserup, med John Dyrby, Villum Christensen og 
Knud Vincent. 



Der blev bl.a. diskuteret parkeringsmuligheder ved stranden og seniorboliger, og 
der var bred enighed om, at det er projekter, vi skal gå videre med. 
 

b. orientering om LUP  
Der er blevet afholdt møde i LUP gruppen, og der er nu tempo på arbejdet - der 
bliver skrevet, og der er sat deadlines. Se evt. “Bytingets fremtidige virksomhed” 
på hjemmesiden, hvor LUPpens 6 temaer er nøjere beskrevet. 
 

c. orientering om møde med Bis´koppens bestyrelse  
Der har været afholdt et godt og konstruktivt møde mellem repræsentanter fra 
AU og Bis´koppens bestyrelse. 
Der er tale om to forskellige foreninger i byen, hvis vedtægter og formål minder 
meget om hinanden. Der er altså snitflader mellem foreningerne, som det vil 
være hensigtsmæssigt at få afdækket. Den 21. november er der 
generalforsamling i Bis’koppen, og derefter mødes AU og Bis’koppen igen. 
 
Orientering om Status på økonomien vedr. oprydning på strandengen 
Der blev kort summeret over projektet. 

  
11. Bytingsbladet 

Deadline 01.12. 
AU bidrager med: 
Nyt om parkeringpladsen ved Forsamlingshuset - Kirsten Møldrup 
Strandprojektet - Andres, Kirsten og Alice 
Lidt om brandberedskabets økonomi - Lillan 
Solhvervsarrangementet - Lone og Jette 
I øvrigt sættes Den skriftlige beretning og Den fremtidige virksomhed i bladet 
 
På et tidspunkt vil det være hensigtsmæssigt med et overblik over de forskellige foreninger og 
deres virke. (En paraply oversigt) 
 

12. Næste møde den 7. januar 2021 
 

Mødekalender 
Fastlæggelse af arrangementer 2021 
Evaluering af solhvervsarrangement  
Forslag til vedtægtsændringer 
Forslag til nye retningslinjer for brug af Bytingets facebookgruppe 
Status på Strandprojektet 
 

 
13. Evt.  

Budget: Vi har flyttet 500,- fra juletræstænding til solhverv. 


