Møde 2 august 2017 kl. 19 i Bis`koppen
Tilstede: Jan Møldrup, Alice Jelen, Erik, Jakob, Sanne, Toni, Else-Margrethe, Johanne,
Andres, Mette, Milo, Per.
Referent: Andres
1. Valg af ordstyrer
Johanne
2. Godkendelse af referat
Referat godkendt
3. Økonomi
Kassebeholdning: 105.232,4. Orientering fra kommunen
Knud høster og kan ikke komme
5. Orientering fra Brugsen
Thomas har meldt afbud
6. Evaluering
6.1 Sankt Hans
Tovholder manglede. Så det blev løst ad hoc.
Opbygning af bålet gik rigtig godt, vi fortsætter med at have bålvagter i weekenderne op
til (husk at opdatere arbejdsskemaer). Det brændte hurtigt af og der var ingen hekse
tilbage i byen til at brænde af. Tak til Frank for at stille op med god musik.
Grill-delen blev meget stille. Der var 12 personer til grill. Vejret var dårligt og det havde
nok afskrækket mange. Fakkeloptog havde heller stor deltagelse. Bålet var rykket frem
til klokken 21 i håb om at få flere børn med, men det lykkedes ikke. Børnebissen
afholdte børne sankt hans fra kl 17 og frem til kl 19.
Forslag til at flytte grill eventen til multibane. Det er der god stemning for.
Hvis vi ender i en situation hvor tovholder sprænger fra skal der udpeges en ny
tovholder, ellers falder der let ting mellem sprækkerne.
Musikerne gør en stor indsats og fremadrettet bør de modtage håndgribelig
påskønnelse.
6.2 Loppemarked
Opsætning af loppemarked: Det er stadig et problem at der bliver taget ting fra laden før
loppemarked. Det er byen der tjener pengene og det er virkelig synd.

Der var mange effekter der var absolut værdiløse og det krævede meget arbejde at
smide det ud før loppemarkedet startede.
Teltopstilling: Der blev tyvstartet pga vejret og det gik fint.
Opsætning gik igang fredag selvom det ikke var planlagt, dette var meget nødvendigt.
Der blev brugt ca 30-40 arbejdstimer på sortering, udsmidning og opstilling på bordene
om fredagen. Dette bør implementeres fremover (husk at opdatere arbejdsskema).
Bytingets telte kan ikke holde til at blive udlejet - de bliver leveret tilbage i uorden.
Bytinget beslutter at stoppe udlejning af teltene.
Selve loppemarked: Ved starten er der alt for mange mennesker til at personalet kan
håndtere salget. Det er den første halve time de fleste ting sælges og penge tjenes.
Sælgerne skal have en start-briefing og et fælles kodeks.
Sælgere bør fremhæves med skilte eller på en anden måde.
Dem der arbejdede fik gratis spise og drikke i løbet af dagen.
Indtægt til loppemarked når udgifter er fratrukket: 18.874,87 kr
Fadølsanlæg er for dyrt, så vi bør gå tilbage til flasker.
Måske vi skal undersøge om nogen vil komme og tage resterne der ikke bliver solgt.
Spisning for hjælpere: mad var god og det var hyggeligt.
Oprydning efter loppemarked: Der manglede trailere og der manglede folk. Heldigvis
kom Per Ahrensberg med sin kæmpe trailere. Der var rigtig meget at smide ud. Det gik
fint med nedpakning af telte.

7. Nyt fra tovholderne
Bisserupfesten - aften event:
Der skal laves et sidste løft på promovering. Måske modtagergruppen ikke har fanget at
det kræver tilmelding.
Formiddag:
Torsdag klokken 16.00 er der opstilling af telte på multibane (kun opstilling af telte)
Fredag 16.00 borde og stole, lave scene, lave strøm, flagstænger, baren etableres.
Lørdag:
Henter vand i brugsen med bil: Per
Hente mad på kroen 17:45: Jan Møldrup
Søndag 09:30 Oprydning
16 august klokken 19:00 er der evaluering i forsamlingshus

8. Input fra eksterne møder og arrangementer

Vinterbaderforeningen er i kontakt med Slagelse Kommune og de snakker om at
piggy-backe på naturpark tiltaget.
Kommunen har et tiltag der hedder ‘brug ledetrådende’ (se facebook) - et tiltag hvor
man kan få opbakning til initiativ og ideer.
9. Evt.
Mobile pay kræver at arbejdsgruppen ikke lave hvidvaskning af penge eller deltager i
terror. Der gør vi ikke, så vi går videre med oprettelse af mobilepay.
Årsmødet (9 november): Følgende personer agter at trække sig fra arbejdsgruppen til
årsmødet
Per, Else-Magrethe, Mette, Toni, Jan Ricard, Sanne
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