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Formandens beretning 2020 

 

Velkommen til generalforsamling i Foreningen BIS’koppen år 2020! 

Tak til alle jer, der trods coronatiderne er mødt op. Det er virkelig dejligt. 

Sidste generalforsamling blev holdt 28. april 2019, så det er lidt over 1 ½ år siden, vi sidst har 

mødtes på denne måde. Det er vel ikke nødvendigt at fortælle om årsagen til, at der ikke, som det 

egentligt var meningen, blev holdt generalforsamling i april 2020.  

Coronaen og nedlukningen af samfundet lagde sin klamme hånd også på os her i Bisserup. 

Foreningen BIS’koppen har i dag 205 medlemmer.  

Ved sidste generalforsamling kunne vi med glæde afsløre, at vi skulle til at være husejere, idet der 

nu var samlet så mange penge sammen, at Foreningen BIS’koppen også ved stor velvilje fra Indre 

Mission kunne købe huset.  Det skete pr. 1. juni 2019. 

Hidtil havde vi lejet os ind i lokalerne og ved frivillig arbejdskraft sat det nødtørftigt i stand, således 

at det kunne bruges til frivillig cafe, bogudlån, musikevents, håndsrækninger og alt det, som I 

kender til. 

Sommeren 2019 blev en god sommer med mange aktiviteter, cafe med mange besøgende fra nær 

og fjern, saftpresse- og plantebyttedag, og dertil flere musikevents. Man kan da også kun blive 

glad, når f.eks. professionelle musikere af høj kvalitet kommer forbi og spiller frivilligt for at støtte 

os. Virkelig arrangementer, der kalder på gentagelse!  

Det var også ved frivillig arbejdskraft, at huset blev målt op, der blev tegnet skitseforslag, lavet 

udbudsmateriale, godkendt detailtegninger, indhentet tilbud og meget mere. 

Så snart huset var erhvervet, kunne vi også begynde arbejdet med at skaffe midler til 

renoveringen.  

Efter en indbudt licitation blev hovedentreprenøren, JOSK i Skælskør valgt. Det var et valg, som vi 

bestemt ikke fortrød.  Det er altså ikke det nemmeste at skulle sige til nogle håndværkere, at der 

er en hel masse, vi godt kunne tænke os udført, men vi har desværre ingen penge. Så aftalen blev, 

at arbejdet kun måtte udføres i takt med at vi fik samlet midler. 

Heldigvis har vi fået en god opbakning fra Slagelse kommune, der har støttet os med 

byfornyelsesmidler og en masse gode råd. Et 100-år gammelt, bevaringsværdigt hus, der i det ydre 

vidner om Bisserups historie - samtidig med, at det indvendigt skal være fuldt funktionsdygtigt 

langt ud i fremtiden.  

Vi har også været heldige med, at nogle fonde har syntes, at vores projekt med nænsomt at 

renovere det smukke gamle hus, var værd at støtte. Navnene på fonde og sponsorer finder man 

nu på udendørs tavler. Med de største fonde, private donationer plus kommunen var pengene til 

renoveringen næsten hjemme, og her i 2020 kunne vi virkelig få sat skub på arbejdet. Vi blev 

velsignet med nogle dygtige og tålmodige håndværkere, der med glæde viste deres kunnen og 

leverede et nydeligt resultat. 

  Vi havde egentlig forestillet os, at vi kunne holde cafeen åben hele tiden, således at den blev 

flyttet frem og tilbage mellem huset og Hestestalden i takt med håndværkernes arbejde. Men også 



2 
 

her kom coronaen i vejen, og vi måtte lige som alle andre lukke ned for al aktivitet her i sommeren 

2020. Cafeen og aktiviteterne var dybt savnet. Økonomisk var det også en bet, da vi jo ikke tjente 

penge. Men også her fik vi god støtte fra kommunen, idet vi fik del i deres coronamidler, således at 

vi trods alt kunne betale vores regninger. 

Huset er nu blevet indrettet, så det kan bruges fleksibelt. Der er åbent te-køkken, og selve huset 

kan ved hjælp af skydedøren bruges på forskellige måder. På det tidligere loft er der via en 

udvendig ståltrappe kommet et dejligt rum, der kan bruges til hjemmearbejdspladser, EDB-rum, 

billardspil, for blot at nævne nogle eksempler. 

Den tidligere hestestald er blevet indrettet med mini-te-køkken, således at det kan bruges f.eks. af 

alle de kreative sjæle, vi har i byen. Det være sig strikkecafe, syning, akarelmaling, mødrecafe eller 

bare et mødelokale til mindre grupper.  

Det er BIS’koppens medlemmer, der fremover skal bestemme brugen og indholdet af huset. 

Der er blevet indrettet handicaptoilet, noget der er et krav i offentligt tilgængelige lokaler.  

Huset er selvfølgelig blevet gennemisoleret i både vægge, gulv og loft, og taget er tætnet. Men det 

ydre skulle, bortset fra en tiltrængt omfugning, bevares. Ja, vi fik end ikke lov til at udskifte 

vinduerne. De var lige så gamle som huset og kunne sættes i stand og gøres energivenlige med nye 

termoforsatsruder. Den eneste udvendige ændring, vi fik lov til, var at udskifte et vindue med en 

tilsvarende dør. Sikkerheden ved at have den nødvendige flugtvej går man ikke på kompromis 

med. Det samme gælder en tidligere blændet dør ved køkkenet samt ved den udvendige 

ståltrappe på bagsiden. Hoveddøren måtte også udskiftes til en tilsvarende, da den gamle var i 

meget dårlig stand. 

*** 

Jeg kommer til at fortælle en lille pudsig historie, der giver et lille billede af den opbakning, vi har 

fået: Indre mission har aldrig betalt ejendomsskat af missionshuset. Sådan er reglerne bare. Men 

vi kunne ikke slippe. Så det ville betyde, at vi skulle betale en halv snes tusind om året, penge vi 

kun kunne tjene ved frivilligt arbejde. Ved henvendelse til kommunens skattekontor var svaret 

klart: Vi skulle bare betale!! Ingen diskussion! Men et par timer senere ringede telefonen, og en 

sød dame fra selv samme kontor ville da lige fortælle, hvad hun havde hørt i kantinen!!....     

Så det korte af det lange blev, at vi i fællesskab søgte om en ændring af reglerne for betaling af 

ejendomsskat. Det blev vedtaget af et enigt byråd, så fremover kan en forening som vores med 

mindst 100 betalende medlemmer få lov til at slippe for ejendomsskat under nærmere bestemte 

forudsætninger.  

Sidst men ikke mindst, betyder det uendelig meget, at der er stor lokal opbakning til projektet. 

Uden den praktiske og økonomiske opbakning fra medlemmer, frivillige bidrag, sponsorer, kirken, 

salg af støttebeviser (de kan for øvrigt stadig købes!) og bestemt ikke mindst alle de frivillige, 

cafeværter, og folk, der hjælper med stort og småt, var vi ikke, hvor vi er i dag.  

Efter en lang lukket sommer forsøgte vi så småt med lidt udendørs servering, der rykkede ind, så 

snart det indvendige var færdigt. Lige nu står den på håndsprit og mundbind. Vi passer på 

hinanden og holder afstand.  

Jeg vil gerne have lov til at fremhæve cafeværterne der – selv i disse coronatider – yder et 

formidabelt stykke arbejde med at gøre cafeen til et hyggeligt mødested for lokale og for udenbys 
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gæster. Over 40 mennesker har været ind over som frivillige cafeværter. Der skal lyde en kæmpe 

tak til jer! 

Vi havde alle sammen håbet på, at vi kunne holde en indvielse med et brag af en fest for samtlige 

medlemmer!! Men sådan blev det desværre ikke. Begrænsningen af antal forsamlede gjorde, at vi 

måtte nøjes med at invitere håndværkere, byråd, fonde, kirke, pressen samt de aller nærmeste 

samarbejdspartnere. Det blev så den 2. oktober. Vi havde en hyggelig dag og må så bare håbe på, 

at vi på et tidspunkt, når verden bliver lidt mere ”normal” igen, kan tage revanche.  

Til slut vil jeg også takke bestyrelsen for et særdeles flot stykke arbejde! Det er blevet til mange, 

mange, ja RIGTIG mange timer! 

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det af og til kunne knibe lidt med kammertonen, men det 

har ikke forhindret, at det færdige resultat af alle anstrengelserne er blevet flot og forhåbentligt vil 

stå i mange år fremover som et levende minde om Bisserups historie samtidig med, at det vil være 

et hus til gavn og glæde for by og land. Nu er det op til medlemmerne at fylde huset ud.  

Lad os sammen glæde os til fremtiden i huset og med foreningen.   

 

Og hermed vil jeg endnu en gang byde velkommen til generalforsamling i Foreningen BIS’koppen 

2020. 

  

/Kirsten Lichtenberg 

21/11-2020 


