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27. marts 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 22. marts 2022 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  
 

a. Status pr. 28. februar udleveret. Økonomien fin.  
 

b. Vi har fået 38.000 fra puljen ”Ensomme Ældre”. 20.000 til udflugt, 11.000 til musik 
og 7.000 til kaffe m.m. 
 

3. Bemanding af revy – Frank  
 

Mødetid 45 minutter før forestillingen. 
Onsdag: Lone. 
Torsdag: Kim, Jette. 
Søndag: John, Sanne. 
Overskud går til aktivitetspulje. 
Kim køber drikkevarer. 
Kim vil oprette et nyt MobilePay nummer, kontanter lægges i separat kasse. Byttepenge lå-
nes i caféens kasse. 
Frank og John aftaler oprydning mandag formiddag. 

 
4. Udlån af lokaler – Kim (se anmodning fra Birgitte Breuning) 

 

Henvendelse fra Birgitte vedr. malekursus for lille gruppe. Ad hoc giver bestyrelsen Birgitte tilla-
delse til at anvende lokalerne til en pris af 400 kr. Kim svarer Birgitte.  

 
5. Rengøring af lokalerne - Kim 
 
Ellen Margrethe rengør køkken, toilet og forgang. Kim og John sørger for de øvrige gulve. Alle bliver 
aflønnet. 
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6. Generalforsamling – Alle 
 
Indkaldelse godkendtes og mulige nye bestyrelsesmedlemmer drøftedes. 
 

7. Vedtægtsændringer – alle (se Kims tilsendte forslag) 
 

Forslaget drøftedes og tilrettedes. Kim udsender sammen med indkaldelse til generalfor-
samling. 
 

8. Medlemskab af Børnebissens Venner 
 

Kim indbetaler medlemskab. 
 

9. Bestyrelsesmedlem i hhv. forsamlingshuset og BIS’koppens bestyrelser 
 

I henhold til forslag til nye vedtægter kan forsamlingshuset udpege en observatør i BIS’kop-
pens bestyrelse. BIS’koppens bestyrelse har ikke behov for at have en fast observatør i for-
samlingshusets bestyrelse. 

 
10. Diverse orienteringer 
 

a. Musik ved Lars Ebert  
 

Kim har skrevet til ham og afventer svar. 
 

b. Brætspil skal det fortsætte?  
 

Det fortsætter. 
 
c. Repair cafe 
 
 Gik fint. 
 

11. Bisserup kalenderen, har vi noget? 
 

Kim foreslår bedre koordinering med andre foreninger i byen så aktiviteterne ikke ”falder 
over hinanden” tidsmæssigt. 
 

12. Eventuelt 
 

”Kys det nu” musikarrangement. Frank aftaler med forsamlingshuset om placering af arran-
gementet. 

 
13. Punkter til næste møde: 

 
a. Udflugt for bl.a. cafeværter. 
 
b. Generalforsamling. 
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c. Henvendelse til Bytinget vedr. kalender. 
 

d. P-plads belægning. 
 

e. Indkøb af A-3 printer. 
 
12. Næste mødedato 
 

Møderne afholdes 3. tirsdag i måneden. 
 
 
Referent 
/Lone Jensen. 


