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15. december 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 14. december 2021 kl. 13.30 

 

Til stede: Kim Marker, John Nielsen, Jette Elverdam, Lone Jensen, Frank Guldagger, Thomas Han-
sen, Jytte Bak 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst – Alle 
 
Godkendt. 
 
2. Økonomi – Kim  
 
Orientering. Ser fint ud. 
 
3. Julestue på lørdag – alle 
 
Frank, Jette, Vivi, John, Thomas deltager. 
Indkøb: Jette. 
Gløgg: Frank tager ekstrakt med, Kim sørger for vin. Mødetid 9.30. Jette informerer om arrange-
mentet på facebook. 
 
4. P-pladsen – Kim 
 
Orientering om belægning med plast eller beton og græs. Der skal indhentes tilbud. 
 
5. El-arbejde inklusive udebelysning – Kim 

 
Kim aftaler med Aage Langkjær, at der sættes bevægelsessensor på udendørslamperne. 
 
6. Generalforsamling tidspunkt – Alle 
 
Lørdag d. 30.4.2022 kl. 11 
 
7. Natteravne besøg - Jette 
 
Jette beder Natteravnene henvende sig til Bytinget først for evt. at holde mødet i forsamlingshuset. 
 
8. Penge til musik, hvor skal de komme fra? Kan vi gøre noget anderledes? - Jette 
 
Vi drøftede finansiering af arrangementer i BIS´koppen. 
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Beslutning: Overskud fra kulturelle arrangementer indgår i en pulje, der er øremærket fremtidige 
arrangementer. 
 
9. Diverse orienteringer 
 

a. Billard, hvordan gik tilmeldingen – Frank og John 
 

John og Frank arbejder videre med sagen. 
 

b. Juleklip – Jette 
 

Der kom ikke så mange, men vi prøver igen næste år. 
 
10. Næste møde skal aftales, skal vi fortsætte som de seneste måneder? 

 
Mødet i januar bliver d. 11.1.2022   
Fra februar afholdes møderne den 3. tirsdag i måneden kl. 13.30 

 

11. Bisserup kalenderen – Har vi noget?? 

Kalenderen er opdateret. 
 
12. Eventuelt 
 

a. Julematiné d. 18.12. i caféen er aflyst. 
 

b. Jette kontakter Knud Strandby og beder ham melde ud, hvornår han vil spille i  
caféen. 
 
c.  Hovedrengøring er flyttet til søndag d. 16.1.22 kl. 10. 
 
d.  Vi har fået ny computer. 
 
e. Ønsker om ting til hestestalden: Jette svarer Grethe Wallentino vedr. ønske om va-
skebalje, knagerække og lamper. 
 
f. Ønsker om bestik mm. til køkken. Lone anskaffer bl.a. lange teskeer. 

 
13.  Punkter til næste møde 
 
 a. Ændring af vedtægter. 
 

b. Franks skriv vedr. forløbet omkring køb af missionshuset og dannelsen af foreningen 
BIS’koppen. 
 
c. Samarbejde med forsamlingshuset om de kommende musik- 
arrangementer. 
 
Referent 

/Lone Jensen. 


