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     9. august 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 9. august 2021 kl. 10:00 

Til stede: Jette Elverdam, Lone Jensen, John Nielsen, Kim Marker, Thomas Hansen 
Fraværende: Frank Guldagger, Jytte Bak 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst – Alle 
 
Godkendt.  
 
2. Økonomi – Kim 
 
Kim foreslår, at vi evt. skriver til sponsorerne om fortsat støtte. Forslaget tages op på næste møde. 
 
3. Hvem deltager i dialogmødet som kommunen afholder i BIS’koppen torsdag den 19/8? – 
Kim  
 
Kim holder oplæg om BIS´koppen, John deltager også i mødet. 

 
4. Hvem vil hjælpe til ovenstående møde? – Kim 
 
Jette låner tallerkener og bestik. Kim, John og Lone møder kl. 15. Sanne, Else-Margrete bager, Jette 
spørger Vivi. Kim køber drikkevarer 

 

5. Ansøgning om §18 midler – Kim 
 
a. Ansøgningsfrist 7.10. 2021. 

 
b. Thomas laver forslag til ansøgning om støtte til et arrangement for de frivillige 
omkring BIS´koppen. Kim laver forslag vedr. støtte til musik, kaffe mv. til caféen.    

  
6. Plantebyttedag hvornår – alle   
 

a. Lørdag d. 9.10. hvis der er nogle, der kan levere planter. 
 

b. Jette spørger Anette Rasmussen, Helene ??? Helle Diduch m.fl. 
Lone spørger Alice Jelen.    

 
7. Møde mellem Forsamlingshusets bestyrelse, Bytingets arb.udv. og os 
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a. Invitation - se bilag til mødeindkaldelsen. Mødet afholdes 26,8 kl. 1900 i 
forsamlingshuset. Jette, Thomas, Kim og måske John deltager. 
 

b. Chaplin klubben har spurgt om de må holde deres arrangementer i BIS’koppen. Dette 
blev godkendt og Jette meddeler det til Annelisa. Deltagere skal være medlem af 
BIS’koppen. 

 
8. Fodbold på storskærm til vinter: Skal vi vise det – Alle 
 
Punktet udsættes til næste møde. Regler undersøges. 
 
9. Diverse orienteringer 
 
Husk at gøre rent efter brug af lokaler. Seddel hænges op I Hestestalden.   
 
10. Punkter til næste møde 
 

- Skal vi bede sponsorer om fortsat støtte? 
- Fodbold på storskærm til vinter? - Frank 
- Skal BIS’koppen være medlem af Danske Seniorer? - Kim 

 
11. Næste møde dato. Forslag om faste mødedage 
 
Beslutning: Resten af 2021: Anden tirsdag i måneden. Næste møde bliver tirsdag 14. september kl. 
14. 
 
12. Eventuelt 
 
Halloween: Kan foregå i telt udendørs. Ellers henvises til forsamlingshuset.  
 
  
 
 
 
/Referent Lone Jensen 

 


