
Bestyrelsesmøde i BIS'koppen tirsdag den 15. november kl. 13.30

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidst - alle
Godkendt

2. Økonomi - Kim
lntet

3. Er alt klart til Arstidens sange - Frank
Jette, Lykke og Frank møder kl. 19

4. Er alt klart til tVlusik Olaf Kjærgaard - Frank
Olaf skal sende regning til Kim på Biskoppen@outlook,dk. Jytte, Lillian og
Lykke er caf6værter.

5. Luciaoptog 1 3.12 kl 15.00
Der er lavet en foreløbig aftale med l\ilarianne fra Børnebissen. Frank
aftaler nærmere vedr. opslag og fortæring.

6. Generalforsamling - Alle
D. 11 2 2023

7. lnspirationstur for bestyrelsen - alle
Kim meddeler kommunen, at vi returnerer det resterende beløb fra
udflugtspuljen

8. Quiz
Vi arrangerer Pubquiz ijanuar og februar. Kim og Lone organiserer.

9. Diverse orienteringer
a. Arbejdsdag - John

Der var 10, der mødte op, der blev beskåret i træerne, pudset vinduer mm.
Næste gang skal vi invitere til arbejdsdagen på en anden måde.
b. Alkoholbevilling - Kim
Vi har en midlertidig bevilling fra politiet, vi venter på den endelige bevilling
fra kommunen.

c. Slagelse Kommune - Kim
Vi har fået afslag på ansøgning om ændring af gavlens inskriptioner. (bilag
vedlægges ) Afslaget tages til efterretning.
d. Chaplinklubben d. 9.1 1. Pænt fremmøde
e. Juleklip torsdag d. 1.12.22.
10. Opgavelisten - Jette

intet
11. Har vi noget til kalenderen?

Juleklip d. 1.12. 14-17
13.12. Luciaoptog kl. 15.
Generalforsam I ing 1 1 .2 -2023

12. Har vi noget til Bytingsbladet?



Jette skriver om de foløbne måneder og hvad der er på bedding, deadline
1.12.

13. Punkter til næste møde
Generalforsamling
Bemand ing af videnskabsforedrag
Hovedrengøring

14. Næste mødedato'. 20. December 2022 kl. 13.30
15. Eventuelt

sidste åbningsdagførjul d. 22.12, åbning efter nytår: Lykke undersøger
om der caf6værter til d. 3.1 , ellers åbnes der d. 5.1. Lykke lægger det i

kalenderen og på hjemmesiden, Jette eller Kim lægger det på Facebook.
Bogudlån: Frank taler med Jytte om organiseringen af bøgerne.
Jette skriver i Bytingsbladet vedr. hvilke bøger vi modtager.
Jette skal holde oplæg på Landdistriktsmødet vedr. RC
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Holsteinborgvej 224 4243 - Afslag på ændring af facade

Slagelse Kommune har den 2. november 202L modtaget jeres ansøgning om at ændre facaden på
ovennævnte adresse. I har sØgt om at ændre den ekslsterende inskription/udsmykning med et stort kors,
"Zarepta" og "Land, Land, hør Herrens ord" ved at tildække disse med plader med ny tekst og baggrund
men med tilsvarende grå baggrund og sorte farver.

Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan nr. 1135 for Bisserup. Det fremgår af lokalplanens §
1.3, at det blandt andet er lokalplanens formål at bevare bevaringsværdige bygninger og modernisere disse
i overensstemmelse med de bebyggelsesmæssige karakteristika, der er knyttet til den enkelte bygning.
Dette udspecificeres nærmere i lokalplanens § 8.6, der siger, at udvendige bygningssider - tag, vinduer,
døre m,m. ikke må ændres for bygninger iområdet. Bygningen er registreret med høj bevaringsværdi
(SAVE-værdi 3),

I har begrundet jeres ansøgning med, at det på nuværende tidspunkt er sigtet med jeres forening at
benytte huset som et ikke-religiøst og apostolisk landsby- og aktivitetshus, hvor alle skal kunne komme
uanset holdninger og observans - og I er vidende om, at nogle personer undlader at komme ind i huset
fordi de på grund af gavlens inskriptioner stadig opfatter huset som et missionshus, I har ijeres ansøgning
gjort meget for at bibeholde bygningens oprindelige udseende og overordnede arkitektoniske udtryk.

I har endvidere redegjort for, at det var en del af salgsbetingelserne fra Indre Mission, at I skulle tjerne
kors og inskriptioner m.v.

Slagelse Kommune vurderer, at det tidligere missionshus har en høj grad af historisk betydning som
samlingspunkt gennem knapt 100 år for de indremissionske borgere i Bisserup. Missionen havde desuden
rødder i 1800-tallets såkaldte gudelige forsamlinger, derspillede en væsentlig rolle i bl.a. Vestsjælland.
Missionshusets arkitektur er typisk for de mange mlssionshuse (over 1000), der blev opført rundt omkring i

landet, isaer fra omkring 1870 og frem til omkring 1930 - men efter 1960 eksisterede der kun 8 endnu
fungerende missionshuse, heriblandt missionshuset i Bisserup.

Slagelse Kommune vurderer, at bygningen til dels har en historisk og arkitektonisk værdl i sig selv, men at
den også har værdi for omgivelserne og bidrager til nutidige borgeres oplevelse og viden om landets
historie. Kommunen vurderer således, at missionshuset i Bisserup er en væsentlig historisk vidnesbyrd om
Bisserup-egnens indremissionske familier,

Kommunen vurderer herved samlet set, at man vil skjule væsentlig kulturhistorisk information for nutidens
borgere, hvis man skjuler de religiøse inskriptioner fra husets gavl, og Slagelse Kommune meddeler hermed
med hjemmel i lokalplanens § 8.6 afslag på;eres ansøgning.

Det skal dog også bemærkes, at kommunen som udgangspunkt vil se positivt på anden skiltning på
ejendommen, således at den nuværende anvendelse af bygningen tydeligt fremgår for borgerne. Hvis
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skiltningen ønskes sat på selve bygningen, skal der dog stadig søges konkret om denne, og den skal i så
fald tilpasses til bygningens arkitektur. En eventuel ansøgning kan sendes til tp[r;i[Sglaqelse,.dk.

Kommunen kan også gerne foreslå, at der sættes en informationstavle eller tilsvarende, der kan forklare
betydningen og baggrunden af de historiske inskriptioner, der ses på bygningen.

Hvis I har spørgsmål til sagen, må I naturligvis kontakte mig. Klagevejledning er vedlagt på næste side,

Med venlig hilsen Bestil tid til hiælp hos Byggeri
Vi hjaelper dig gerne med dine spørgsmå1. Bestil et
telefonopkald fra os eller bestil tid til et personligt møde i

Korsør.

Bestil på rv-wlLs legcbc. rlklljltussli
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