
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 17. maj 2022 kl. 13:30 

 

 Tilstede: Kim Marker, John Nielsen, Jette Elverdam, Lykke Jensen, Lone Jensen 

 

”Mød bestyrelsen” 

 Annalisa Leonardo foreslog at Chaplinklubben overgår til BIS´koppen. 

Kirsten Lichtenberg har skriftligt fremsendt forslag vedrørende medlemmernes deltagelse i 

praktiske opgave, omdeling af brochurer, og en forespørgsel om hun kan gå videre med at ar-

rangere en natfugletur.  

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af referat fra sidst – Alle 

Godkendt 

 

2. Økonomi  - Kim 

Ingen bemærkninger 

 

3. Rengøring, græsslåning mm uddelegeres, hvem vil hjælpe – Lone 

Kim laver kalender til ophængning, her kan man skrive sig på  til det tilbagevendende arbejde i 

hus og have.   

Jette skriver om det i Bytingsbladet. Lone laver opslag  

Vivi passer krukker og planter udendørs. 

Ellen Margrethe gør køkken, toilet og gang ren hver 14. dag, Jette aftaler det med hende. 

    

4. Ukrainere penge, medhjælp i caféen etc. - Kim/Jette 

Donation: Vi har modtaget 5000 kr til dækning af caféklippekort til ukrainerne. Lykke informe-

rer caféværterne om, at ukrainerne har fået klippekort. Der bages samme mængde som hidtil, 

hvis der mangler brød, kan der købes i Brugsen på BISḱoppens kort. 

Kim taler med Marie Tetzlaff om hvorvidt nogle af ukrainerne ønsker om at hjælpe til i caféen. 

( Efter mødet har Kim aftalt med Marie, at hun vil nævne det for dem på et møde d. 3.6.) 

 

5. Samarbejde med Forsamlingshuset – Alle 

Jette kontakter Jan og aftaler et møde d. 31.5  

 

6. Henvendelse til Bytinget vedr. kalender – Alle 

Udsættes 

 



 

 

7. Udflugt for caféværter – Alle 

Jette og Lone er i udvalg 

 

8. Chaplinclub – Kim 

Forespørgsel fra Chaplinklubben om klubben kan overgå til BIS´koppen. Der skal betales me-

dieafgift og leje af filmene. Der foreslås betaling  pr. gang. Nuværende medlemmer af klubben 

vil stå for arrangementerne.  

Bestyrelsen synes, at det er en god idé, de nærmere betingelser for økonomien skal aftales i 

forhold til lovgivning. 

 

9. A3 printer? - Kim 

Udsættes  

 

10. Musik i sommer – Frank/Kim 

Lars Ebert  + 1 mere d. 18. juni . Lykke informerer caféværterne og sætter i kalenderen. 

Lars har selv plakater til ophængning  

 

11. Repair Café penge. Eget mobilepay nummer? - Jette 

Det er uhensigtsmæssigt, at BIS´koppen har mange mobilpaynumre, så der skrives fortsat 

Repair Café på indbetalinger. Kim kan gøre op, hvor mange frivillige bidrag, der kommer ind. 

 

10. Medlemsbetaling, betalingsfrist 1 uge – Jette  

Betalingsfristen bliver 14 dage. 

 

11. Udsendelelse og modtagelse af post, nyhedsbreve mv – Kim 

Kim arbejder videre med det 

 

12. Billedophæng købes - Lone, Jette 

Jette og Lone indhenter tilbud på ophæng og skifterammer.. 

 

13.  a. Ny kunstner Carin Naae 

 b. Gl. Bisserup billeder udskiftes/køb af skifterammer 

 c. Stole fra Ruth og René hentes. Udsættes 

 d. Skab/e til 1. salen 

 e. Hundekroge opsættes (er gjort) 

  

14. Opgavelisten – Jette 

 

15. Har vi noget til kalenderen? 



 

 

 18 juni musik med Lars Ebert 

Mød bestyrelsen kl. 13.30,  3. tirsdag i måneden.. 

 

16. Har vi noget til Bytingsbladet? 

Jette skriver. 

 

18. Punkter til næste møde: 

Henvendelse til Bytinget vedr. kalender 

A 3 printer 

Udflugt for caféværter 

Billedophæng 

Post, nyhedsbreve med videre. 

Praktisk arbejde - hvordan går det med tilmelding 

  

19. Næste møde dato: 21/6-22 kl. 13:30 

 

20. Eventuelt 

 Kirstens forslag vedr. brochurer: der er trykt brochurer, bestyrelsen mener ikke, at de skal ud-

deles på nuværende tidspunkt. 

Kirstens forslag vedr. Natfugletur : Lone informerer Kirsten om, at hun kan gå videre med det, 

idet det forudsættes, at det vil være  økonomisk neutralt for BIS’koppen. 

 


