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Så blev det igen tid til at holde generalforsamling. Det er 10 måneder siden 

sidst og jeg vil fortælle lidt om hvordan disse ti måneder er forløbet. 

 

På det praktiske plan har vi fået samlet op på nogle af de ting, der ikke var 

en del af byggeprojektet eller ting, der har vist sig at fungere mindre 

hensigtsmæssigt. Det drejer sig f.eks. om bedre udendørs belysning og 

opsætning af diverse hylder. 

 

Også installation af teleslyngeanlægget er blevet færdiggjort og vi har fået 

mange positive tilkendegivelser om dets funktion. 

 

Billardbordet er også blevet slæbt op på 1. salen. Det var en tung sag, men 

det er heldigvis blevet en forholdsvis let sag, at få billardspillet i gang. Der 

spilles af forskellige hold på flere dage i ugen. 

 

Juni og juli måned stod i fodboldens tegn og vi havde nogle sjove og 

fornøjelige dage ved storskærmen her i BIS’koppen. 

 

I august kunne vi invitere alle fra byen til den officielle indvielse af 

BIS’koppen. Der kom omkring 70 mennesker og det var dejligt endelig at 

kunne mødes igen og at få indvielsen afholdt. 

 

Jeg kan også fortælle, at børnehjørnet bliver brugt, når der kommer børn 

og det er jo herligt. Det ser ud til at både børn og forældre er glade for det. 

Vi har også brugt børnehjørnet til scene flere gange. Hans Jacobsen har 

lavet det smarte arrangement, hvor udvidelsen til scenen, ligger under 

børneplatformen. Vi har takket Hans mange gange for det fine arbejde. 

 

Som scene har hjørnet været brugt både til teaterstykket “Kærestebreve”, 

til revyklip “Mariehøns og månestråler” og sidst ved musikalsk 

underholdning af Lars Ebert og Ole Halsnæs. Det er dejligt at scenen 

bliver brugt og vi takker alle, der har været med til at give os andre nogle 

skønne oplevelser. Når vi nu er ved oplevelser, så takker vi Knud Strandby 

som også har underholdt på sin harmonika og ikke mindst Frank 

Guldagger, der jævnligt spiller for os og som får nye ideer ind imellem, 



 

 

som da han holdt en herlig musikquiz eftermiddag, som var sjov og faldt i 

god musikalsk smag. 

 

Vi har for nylig lavet et samarbejde med Forsamlingshusforeningen, 

således at vi hjælper hinanden med forskellige arrangementer. For 

eksempel var Visejazz i Forsamlingshuset og revyen i BIS’koppen et 

samarbejde og det er også sådan for det næste musikalske arrangement, 

som hedder “Kys det nu”, der er en koncertfortælling i Forsamlingshuset. 

Overskuddet fra disse arrangementer kan f.eks. bruges til køb af lamper til 

scene brug.  

 

I oktober måned havde vi endnu en succesfuld plantebyttedag med mange 

spændende planter og mange gæster. De overskydende planter blev plantet 

i bedet ved BIS’koppens terrasse. Det bliver spændende at se, hvad der 

kommer op. 

 

I oktober måned var Frank, Lone og jeg i Kolding til 

Landdistriktskonference for hele landet. Her blev BIS’koppen, meget 

overraskende, hædret med årets landdistriktspris. Det var en fantastisk dag 

og vi var meget stolte.  

 

Det nye app-hjælp blev startet i november. Der er Lykke og Kim der står 

til rådighed for at hjælpe en dag om måneden. Alle der har problemer eller 

ønsker hjælp til noget med apps, kan komme den første tirsdag i hver 

måned fra kl. 14-16. 

 

I december syntes bestyrelsen, at det var caféværternes tur til at blive 

serviceret og derfor inviterede vi til en eftermiddag med noget godt at 

spise og dertil vin. Vi fornemmede, at det var en god eftermiddag. 

Vi har faktisk tænkt os at påskønne de frivilliges store arbejde igen. Denne 

gang bliver det en dag ud i det blå, som vi glæder os til at tilbringe 

sammen med jer alle. 

 

Det sidste nye vi har lavet her i BIS’koppen, er vores Repair Café. Da vi 

var ovre for at modtage landdistriktsprisen i Kolding, var der flere 

forskellige workshops, som man kunne se på og blive inspireret af. Og her 

var der en gruppe, der fortalte om deres projekt Repair Café. Lone og jeg 

kiggede på hinanden og sagde, “Det skal vi da have!” Som sagt så gjort. 

Vi synes allerede, at vi har hjulpet mange glade mennesker på de to gange, 



 

 

vi har haft åbent. Vi er i øjeblikket 7 fixere, men hvis nogen har lyst til at 

være med, skal de være meget velkomne. 

 

Når vi nu er i gang med serviceydelserne, så har vi jo også fået etableret en 

cykelstation, som kan give strøm og luft til de, der har brug for det. Den er 

vi vældig glade for og vi er flere, der nu ikke kan mærke så meget 

bumplen, når vi cykler rundt.  

 

Der har været forskellige aktiviteter i løbet af året.  

Det er så dejligt, da det lige netop er det, der er med til at gøre huset her til 

et levende sted. I flæng kan jeg nævne Skriveværksted, Strikkecafe, 

Billardklub og læsekreds om Frans af Asissi.  

I det omfang Coronaen tillod det, har vi året igennem vist de mange 

interessante videnskabsforedrag fra Århus Universitet for 25-30 deltagere 

pr. gang. 

 

I lørdags lavede Sanne og John æggejagt i og omkring BIS’koppen. Der 

kom omkring 30 børn, der gik på jagt efter 700 æg. Jeg tror, at de alle var 

meget tilfredse. Desuden fik de også saftevand og kage, så alle så meget 

glade. Tak til Sanne og John for denne morsomme formiddag. 

 

I det forløbne år har BIS’koppen haft ca. 270 medlemmer, som hver 
har bidraget med et årligt kontingent på 100 kr. Disse penge har 
givet bestyrelsen et væsentligt grundlag til at dække foreningens 
faste udgifter på ca. 35.000 kr. årligt. Vi har for disse 
kontingentpenge kunnet varetage det  AT BESTYRE BIS’koppen 
med alle de usynlige ting, der servicerer medlemmerne som at 
betale for lys, varme, forsikringer, internet, rengøring og helt ned til 
opvaskemidler og toiletpapir. Bestyrelsen takker alle jer, der ved 
jeres medlemskaber bidrager til, at det hele løber rundt. 
 

Nu har I jo alle betalt, men jeg kan foreslå, at man sætter det ind som en 

fast overførsel en gang om året i sin bank. Det har jeg f.eks. gjort med 

BIS’koppen, Brandberedskabet og Vinterbaderforeningen. 

 

Da vi har meget vægplads i salen, vil vi gerne holde skiftende udstillinger, 

fortrinsvis med kunstnere fra Bisserup og omegn. Vi startede med Henning 

Dreier, som skiftede med sig selv i næsten 1 år. Lige nu hænger Birgitte 

Breunings akvareller på væggene. Tusind tak til begge kunstnere.  



 

 

Inde i caféen hænger gamle Bisserup billeder. Disse er det også meningen 

at udskifte med mellemrum, da der er rigtigt mange billeder i arkivet, som 

vi glæder os til at vise jer. 

 

Foruden at takke alle de der har optrådt i BIS’koppen og som har været 

med til at lave forskellige arrangementer, vil jeg gerne sige en kæmpe tak 

til Annette Andersen for hendes store engagement i at holde biblioteket og 

for at sørge for, at det hele tiden er opdateret med gode bøger. Vi håber, at 

I får det godt i Espergærde.  

Nu er det så Lillian Grønne, der er den fremtidige bibliotekar og vi siger 

velkommen til dig. 

Jeg vil også gerne takke Thomas Hansen for din tid i bestyrelsen og Jytte 

Bak for din tid i bestyrelsen.  

Sidst, men absolut ikke mindst, skal der lyde en stor tak til alle i 

bestyrelsen og til de trofaste caféværter. Uden jer gik det jo slet ikke.  

 

For bestyrelsen 

Formand  

 

Jette Elverdam  
 

 

 

 

 


