
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 21. Juni 2022 kl. 13:30 
 
Til stede: Jette Elverdam, John Nielsen, Lykke Jensen, Kim Marker, Frank Guldagger, Lone 
Jensen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidst - Alle 
Godkendt 

 

2. Økonomi  - Kim 
Ingen bemærkninger 

 

3. Rengøring, græsslåning mm uddelegeres, hvem vil hjælpe, er der kommet tilmeldinger? - Lone 
      Herunder orientering om at Margrethe ikke vil fortsætte med rengøring af køkken mv. - Jette 
Kun Kirsten og Georg har tilbudt hjælp til det praktiske. John og Kim varetager al rengøring 
indendøre fremover, medmindre andre melder sig.  Der er stadig ledige opgaver f.eks. 
græsslåning. 
 

4. Ukrainsk lørdag den 9. juli - Frank.   
BIS´koppen har ingen udgifter i forbindelse med arrangementet, idet en sponsor har ydet 5000 
kr til dækning af BIS´koppens udgifter i forbindelse med ukrainerne. 
Frank  er tovholder på musikken, og Kim tager sig af indkøb til  caféen. 
Annoncering, Frank aftaler med Marie Tetzlaff. Lykke giver caféværterne besked om ikke at 
bage. John og Frank sætter telt op. 

 

5. Udflugt for alle frivillige i BIS’koppen - Lone  
 Lone skriver indbydelse, og indhenter tilbud fra Englund og laver reservationer i Nyvang. 
Lykke tæller op hvor mange, der skal inviteres med på turen. 

 

6. A3 printer? - Kim 
Det kan ikke betale sig på nuværende tidspunkt. 
 

7. Musik i sommer, er der flere på programmet?  - Frank/Kim 
Frank taler med Flemming Fuglsang og Side by Side om arrangement i løbet af sommerferien. 
Husk at der skal søges lejlighedsbevilling. 
 
8.  Fredagscafé 17-19 (Milkshake) - Jette 
Vivi har foreslået fredagscafé for yngre mennesker, bestyrelsen synes, at det er en god idé. Hvis 
det bliver et tilbagevendende arrangement, kræver det medlemsskab af BIS´koppen. 
 
9.  Aflønning af musikere? - Jette 
Der er enighed om, at det er en forhandling fra gang til gang med de enkelte musikere. 
 
10.  Info:   
 a. Henvendelse til Bytinget vedr. kalender - Jette  
Forslag om at holde et fællesmøde med alle byens foreninger, så tidspunktet for div. 
arrangementer kan aftales, så de ikke planlægges på samme tidspunkt. Lone  
 b. Gl. Bisserup billeder udskiftes/køb af skifterammer, hvilke? - Jette 
Jette køber rammer 
 c.  Indkøb af ophæng og snore 
Jette har bestilt. Jette, Lone og Lykke hænger op 
 
 d. Stole fra Ruth og René hentes,  hvornår? - Jette 
Kim og John kontakter Ruth og René 
 e. Chaplinklub - Kim 



 

 

Kim har aftalt med Chaplinklubben, at den kører videre i Biskoppens regi, aftalen evalueres i 
september. 
 f. Ny hyndeboks, parasoller? - Kim 
Kim bestiller en hyndeboks og tre ekstra haveskole.Beslutningen om indkøb af flere parasoller 
tages op senere.  
  
11. Opgavelisten - Jette 
 
12. Har vi noget til kalenderen? 
9. juli ukrainsk café med hyggemusik 
 
13. Har vi noget til Bytingsbladet? 
 
14. Punkter til næste møde: 
Rygestopkursus 
Udflugt til Nyvang 
Møde med forsamlingshuset 
Møde vedr. kalender  
 
15. Næste møde dato:   19.7.22 kl. 13:30 
 
16. Eventuelt 
Kim kontakter Jan vedr. møde med forsamlingshusets bestyrelse 
Kim har tilmeldt os videnskabsforedrag i efteråret. 
Børnehjælpsdagen: der blev ikke solgt mange lodder. 
Kim bestiller skilte til vejen. 
 
Referent Lone Jensen 


