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20. oktober 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 14.00 

 

Til stede: Kim Marker, John Nielsen, Jette Elverdam, Thomas Hansen, Lone Jensen, Frank Guldag-
ger. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst – Alle 
 
Godkendt. 
 
2. Økonomi – Kim  
 
Intet nyt. 
 
3. Evaluering af kommunens møde (Fin Wedel Pedersen) – Jette 
 
Deltagerne var meget tilfredse. 

 
4. Evaluering af sponsor- fyraftensmøde – Jette 
 
Kun 4 fremmødte, men ellers fint. 
 

5. Evaluering af eftersyn med JOSK - Kim, John, Jette 

 
Jonas fra JOSK skriver referat af mødet vedr. de ting, der skal laves. 
 
6. Evaluering af første videnskabsforedrag i år – Kim 
 
28 tilhørere, ingen problemer. Teleslyngeanlægget virkede. 
 
7. Forkælelse af caféværterne - Kim, Jette 
 
Jette aftaler en mødedato med c6aféværterne, hvor der serveres vin, ost og pølsebord. 
 
8. Evaluering af første Chaplinklub fremvisning – Kim 
 
Andre forevisninger forslag – Kim 
Det tekniske fungerede fint. BIS´koppen har tegnet paraplylicens med MPLC så der for medlemmer 
må vises DVD og Blu-ray film, der er med i aftalen.  
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9. Evaluering af plantebyttedag – Jette 
En fantastisk dag. 

 

10. Evaluering af Landdistriktskonferencen - Lone, Frank, Jette 

 
Det var Anne Mette Christensen fra LAG og Anette Pedersen fra Kirkeskovsskolen, der havde ind-
stillet BIS´koppen til prisen. 

 

11. Forslag om egne Facebook side – Kim 
 
Jette laver Facebooksiden. 

 
12. Dato for julearrangement – Frank 
 
18.12.2021. Sættes på mødet d. 14.12. Kim beder Lykke om at sætte det i kalenderen. 

 

13. Dato for juleklip – Jette 
 
Torsdag d. 25.11 i store sal. 
 
14. Beskæring af træer og buske – Kim 
Udsættes 
 
15. IT-hjælp – Frank 
 
Kim spørger Lykke, om hun vil være med til at yde assistance med div. apps og andet IT. Første gang 
d. 2.11, herefter, hvis det er en succes, den første tirsdag i måneden. 
 
16. Ansøgning om ændring af gavlvæggen 
 
Vi drøftede de forskellige muligheder og kiggede på tegninger af gavlen. 
Konklusionen blev, at Frank arbejder videre med den skriftlige ansøgning til kommunen, John ren-
tegner forslaget, og Kim photoshopper det ind i et billede i gavlen. Det hele bliver rundsendt til be-
styrelsen. 
 
 
17. Diverse orienteringer 
 

a. Teater i november 
 

Teatergruppen øver inden store sal fra d. 14. til d.21. 11. Der er forestilling d. 19., 
20. og 21. november Det er BIS´koppen, der står for salg af øl og vand. Lone søger 
bevilling. 
 

b. Ekstra mikrofon – Kim 
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Kim har ansøgt menighedsrådet om tilskud. Kim bestiller en mikrofon 
 

c. Arrangement for caféværter 25.10 – Jette 
 
  (1) 22 tilmeldte.  

(2) Punkter til drøftelse ved mødet? - Alle 

− Åbningstider - Lone 

− Frank vil lave pianobar nogle lørdage  

− Kim orienterer om praktiske forhold 
(3) Bestyrelsen møder kl. 14.  
 

 
d. Beskæring af træer – Kim 

 
Per Ahrensberg kommer d. 13.10. 
 

e. Lampen ved indkørslen – Kim  
 
John: Kurt Hejlesen vil forsøge at skaffe en. Endelig løsning med skumringsrelæ vil 
kunne laves, når cykelstationen etableres. 
 

f. Halloween – Jette 
 

Vi venter på, hvad Børnebissens venner melder ud. 
 

 g. Galleriskinner til hestestalden og køkkenet – Lone, Jette 
 
  Udsættes 
 
 i.  Hyggelampe (Børges trælampe) til hestestalden – Lone  
 
  Udsættes 

 

18. Punkter til næste møde: 
 
a. Teater 
 
b. Hyggelampe. 

 
c. Hvad skal vi bruge de 15000 kr. fra Landsdistriktsprisen til? 

 
d. Beskæring af beplantning. 

 
19. Bisserup kalenderen, har vi noget? 
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20. Næste mødedato er den 9. november kl. 14.00 
 
 
21. Eventuelt 
 

a. Thomas informerede om formødet til velkomstmødet for nye indbyggere i Bisserup. 
Vi får en stand og 2 minutters taletid. Jette deltager. 
 

b. Træskilt til hestestalden er færdig. 
 

c.  Thomas Ejlersen holder op i Brugsen, Kim køber vin til ham. 
 

d.  d. 29.10 kommer der en valgbus til BIS´koppens p-plads, hvor man kan stemme. Der 
skal holdes åbent i caféen. John og Kim passer caféen. 

 
Referent 
/Lone Jensen. 


