
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 18. oktober 
 kl. 13.30 
Til stede:  Lykke Jensen, Kim Marker, Jette Elverdam, Lone Jensen, John 
Nielsen, Frank Guldagger 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst - alle 

Godkendt 
2. Økonomi  - Kim 

Bytinget har besluttet at støtte BIS´koppen med 2500 kr. 
Puljen for ensomme ældre er åben igen,Kim har søgt midler her. 

3. Forslag om at vi søger alkoholbevilling - Lone 
Vi søger alkoholbevilling. 
Kim scanner sygesikringsbeviser og fremsender årsregnskab til Lone, 
Lone søger.  

4. Årstidens sange - Frank 
Lisbet Troelsen er “musikalsk toastmaster” d. 17.11, Peter Olsen 
akkompagnerer. Kim scanner de sange, der ikke er i sangbogen, så de 
kan vises på storskærm. Lykke, Vivi, Kim, og Else Margrethe hjælper med 
salg af div. drikkevarer. 

5. Julemusikarrangement - Frank 
Glogg, æbleskiver. d.17.12 i caféens åbningstid. Der skal ikke være 
caféværter den dag. 

6. Musik Olaf Kjærgaard - Frank 
Olaf Kjærgaard har tilbudt sig, Frank foreslår ham, at han kan komme      
d. 19.11 

7. Repair Café ansøgning til KVIK-puljen - Lone, Jette 
Bestyrelsen beslutter, at BIS´koppen afsætter 4000 kr. til køb af 
symaskiner til Repair Café, og evt. en skænk til spil mm.  

8. Arbejdsdag - John 
Det bliver fredag d. 28.10 

9. Diverse orienteringer 
   a. Hyggedag for caféværterne - Jette 
Mange gode tilbagemeldinger, forslag om at lave kaffemøde i april, ved 
“udesæsonens” start.  
 b. Plantebyttedag - Lone 
Dårlig dag, næste gang skal vi spørge dem, der leverer planter, hvornår de 
kan deltage, og lave bedre og tidligere annoncering. 
 
 c. Tak fra Torsdagsklubben - Jette 
 d. Aktivitetsdag droppet - Lone, Jette  
Tages evt. op til foråret, når vi kan være ude igen 
10. Opgavelisten - Jette 
11. Har vi noget til kalenderen 



 

 

Frank sender Lykke noget, som hun kan sætte i kalenderen vedr. 
musikarrangementer. 

12. Har vi noget til Bytingsbladet? 
13. Punkter til næste møde 

Generalforsamling 
Inspirationstur for bestyrelsen 
Quiz 

14. Næste mødedato: 15. november 2022 kl. 13.30 
15. Eventuelt 

VM i fodbold, Frank inviterer fra gang til gang. 
Inspirationstur 
Rygestopkursus slutter i næste uge 
Quiz. Jytte Bak har nævnt, at hendes søn laver noget sådant og muligvis 
vil komme en gang i foråret. 
Opdatering af info til caféværterne 
 
Referent Lone Jensen 

 


