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14. november 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 9. november 2021 kl. 13.30 

 

Til stede: Kim Marker, John Nielsen, Jette Elverdam, Lone Jensen, Frank Guldagger. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst – Alle 
 
Godkendt. 
 
2. Økonomi – Kim  
 
Godkendt. 
 
3. Knud Strandby vil gerne lave fællessang i BIS’koppen – Jette 
 
Bestyrelsen foreslår, at fællessangen som vanligt afholdes i forsamlingshuset. 

 
4. Opslagstavle Hestestalden – Lone 
 
Kim køber en opslagstavle. 
 
5. Caféåbning efter jul? – Alle 

 
Første åbningsdag bliver tirsdag d. 11.1.2022 Kim giver Lykke besked. (Efterfølgende ændret til 
torsdag d. 6.1.22) 
Hovedrengøring lørdag d. 8.1.2022 kl. 10, medbring spand og klud. 
 
6. Askebæger ved døren til billardlokalet – Jette 
 
Ikke nødvendigt. 
 
7. Forslag til at lave Reparationscafé - Lone, Jette 
 
Jette og Lone går videre med det. 
 
8. Diverse orienteringer  
 

a. App-hjælp evaluering – Kim 
 

Der var 4, der fik hjælp. Næste gang bliver 7. december kl. 14. 
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b. Ekstra mikrofon – Kim 
 

Er købt, koster 7000 kr. 
 

c. Lås på elektronikskabet – Kim 
 

Kim taler med elektrikeren om at flytte kontakten til loftslyset ud af skabet. 
 

d.  Evaluering af arrangement for caféværterne – Alle 
 

Godt arrangement  
 

e. Evaluering af valgbus arrangementet - John, Kim 
 

Der var mange, der ville stemme, men ikke så mange gik ind i caféen. Næste gang vil det 
være smart at lave et nummersystem til stemmeboksen 

 
9. Punkter til næste møde 

 
a. Julestuen 
 
b. Arrangement i fællesskab med forsamlingshuset 

 
c. P -pladsen 
 

10. Bisserup kalenderen – Har vi noget?? 

 
Nej 
 
11. Næste mødedato er den 14. december kl. 13.30 
 
 
12. Eventuelt 
 

a. BIS koppen og forsamlingshuset planlægger et fælles arrangement i februar, Frank 
skriver om det i Bytingsbladet. 
 

b. Lørdag d. 20.11 laver Frank hyggemusik og quiz i caféen 
 
c.  Teater. Der skal sælges vin i kander, Jette spørger Annalisa vedr.  lån af kander og fin-

der ud af salgsprisen. Fredag: Frank, Kim, Lone. Lørdag:  Lone, Kim. Søndag: John 
Jette, mødetid kl. 18 /søndag kl. ca. 14.30. 

 
d.  Beskæring: buske mod syd, skal beskæres i foråret. 
 
e. Jette besvarer henvendelse vedr. skilt til cykelbase. 
 
f. Jette er i gang med at sætte Facebooksiden op. 
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g. Kim og John laver en hylde til håndklæder. 
 
h. Billard: Frank og John forsøger at etablere hold, der kan spille om aftenen. Separat 

nøgle og nøgleboks til billardrummet. Kim anskaffer nøglecylinder, nøgler og boks. 
 
i. Luciaoptog fra Børnebissen tirsdag d. 14.12. kl. 14.15. Marianne (fra Børnebissen) 

sender billeder/ tekst til Kim, der sørger for at annoncere det.  
 
 

Referent 
/Lone Jensen. 


