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13. januar 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 11. januar 2022 kl. 13.30 

 

Til stede: Kim Marker, John Nielsen, Jette Elverdam, Thomas Hansen, Lone Jensen, Frank Guldag-
ger, Thomas Hansen 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst – Alle 
 
Godkendt. 
 
2. Økonomi – Kim  
 

a. Regnskabet for 2021 godkendt underskrevet af revisorerne.  
 

b. 2000 til musikarrangementer fra 2021 kan overføres til 2022. 
 

c. Der er ikke kommet svar på ansøgningen til §18 midler. Der er fremsendt ansøgning 
til puljen for Ensomme Ældre. 
 
NB: Efter mødet er der modtaget afslag på §18 midler. 

 
3. Ændring af vedtægter – alle 
 

Frank skriver et forslag til præamplen, Kim skriver et forslag til vedtægter. Tages op på næ-
ste møde. 

 
4. Franks skriv vedr. forløbet omkring køb af missionshuset mm. - Frank 
 
Kim kontakter kommunen vedr. svar på vores forespørgsel vedr. ændring af gavlen. 
 
5. Samarbejde med forsamlingshuset om de kommende musikarr. - Frank 
 
Frank står for arrangementerne. 
 
6. Lillebror lotteri til fordel for udsatte børn og unge – Kim 

 
Kim tilmelder os. 
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7. Diverse orienteringer 
 

a. Julecafeen – Jette  
 

Gik fint. 
 

b. Knud Strandby har udsat harmonikaeftermiddagen. Jette og Knud aftaler nærmere. 
 
c. Husk hovedrengøring søndag den 16.01.22 kl. 10. Medbring diverse midler. Lone og 
Thomas kan ikke deltage, de pudser vinduer indvendigt på et andet tidspunkt. Frank gør 
rent på 1. sal. 
 

8. Bisserup kalenderen, har vi noget? 
 
Ny dato for generalforsamlingen: lørdag d. 23.4.22  kl. 11. 
 
9. Næste mødedato er den 9. november kl. 14.00. 
 
10. Eventuelt 
 

a. Videnskabsforedrag d.8.2. Kim og Lone deltager. Lone søger lejlighedsbevilling til 
alle foredragene. Der er drikkevarer i køleskabet, Kim tjekker, om der er nok.  
 
b. Møde med kommunen vedr. cykelstation 19.1. Jette deltager. 
 
c.  Udendørsbelysning: I stedet for bevægelsessensorer installeres pærer med indbyg-
get skumringsrelæ. Kim kontakter Langkjær. 
 
d.  Kim har kontaktet Jonas fra JOSK vedr. de sidste udbedringer fra renoveringen. Dø-
ren til toilettet skiftes. 

 
11. Punkter til næste møde: 

 
a. Ændring af vedtægter. 
 
b. Evt. køb af A3 printer. 

 
c. Musikarrangement i forsamlingshuset: arbejdskraft. 

 
d. P-plads belægning. 

 
12. Næste mødedato er den 15. februar kl. 13.30 
 
 
Referent 
/Lone Jensen. 


