
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 20. september kl. 
13.30 
 
Til stede Jette Elverdam, John Nielsen, Lone Jensen, Kim Marker, Frank 
Guldagger, Lykke Jensen 
 
Dagsorden: 
 
Husk altid at kontrollere nye arrangementsdatoer med kalenderen! 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst - alle 

Godkendt 
2. Økonomi  - Kim 

Intet nyt 
3. Priser i Caféen - Kim 

Forslag 15 kr for kaffe eller kage, klippekort 130 kr., tages op på mødet 
med caféværterne 

4. Efterårsmøde med caféværter - alle  
Vi bliver ca. 30. Jette og Lone køber ind torsdag, Frank laver tunmousse. 
Jette bestemmer, hvad vi skal have. Drikkevarer: Kim. Lykke laver kaffe og 
te. Vi mødes alle kl. 13. Frank spiller til fællessang. Frank laver en quiz 

5. Musikarrangement den 24/9 - hvem deltager fra bestyrelsen? 
Frank sætter scene op fredag. Lone bager en kage.   

6. Videnskabsforedrag, bemanding - alle 
27.9: Kim og Lykke, 4.10 Kim, John, 25.10 Kim og Lone, 1.11 Kim og 
Jette, 15.11. Kim, Lykke og Lone, 22.11 Kim, Lykke og Lone. Kim sørger 
for drikkevarer.  

7. Plantebyttedag, hvornår, hvem deltager, plakater mm - alle 
D. 8.10 i caféens åbningstid. Jette finder plakater. Jette lægger det på 
facebook, Lykke lægger det på hjemmesiden og i kalenderen. 
Afdækningsplast, Jette kigger i skuret og tager papir og tusser med. Lone, 
Lykke, Jette, og John deltager.   

8. Aktivitetsdag med billard, dart, krolf - alle 
22.10. fra 10 -13. Jette, Lykke og Lone laver udkast.  

9. Arbejdsdag - alle 
Vinduer, beskæring, udearealer, rengøring, John og Kim kommer med et 
forslag til hvad, hvordan og plakat/skrivelse. 

10. El-priser, varme - Kim 
Vi holder øje med forbruget, Kim har estimeret, at varmeregningen bliver 
mere end fordoblet. Vi forsøger at holde max 20 grader i lokalerne. Det 
tages op på mødet med caféværterne. 
 

11. Diverse orienteringer 
   a. Foreningsmøde - Jette 
Husk at tjekke kalenderen 



 

 

 b. Chaplinklubben, hvordan gik det? 
ca. 14 deltagere. Kim viser filmene og køber ind. 
 c. “Sammen kvitter vi smøgerne!” - Kim 
9-10 fremmødte, Kim er kontaktperson. 
  
12. Opgavelisten - Jette 

Intet nyt 
13. Har vi noget til kalenderen? 

8.10. Plantebyttedag 
22.10. Aktivitetsdag - sættes på, når Lykke Jette og Lone har lavet udkast 

14. Har vi noget til Bytingsbladet? 
Repair Café sættes på Bisserupkalenderen 

15. Punkter til næste møde 
Årstidens sange 
Aktivitetsdag  
Arbejdsdag 
 

16. Næste møde dato: 18. oktober 2022 kl. 13.30 
17. Eventuelt 

Frank vil lave  “ Årstidens sange” 17.11. kl.19.30. Lone søger bevilling 
Der bliver sat en ny mast op ved indkørslen. 
John og Kim sætter nyt skilt op  
Kim har kontakt med JOSK om de sidste opgaver i forbindelse med 
byggeriet. 
Jette køber tusser 
Jette har bestilt håndsprit  hos Ruth 

 
Referent Lone Jensen 


