Møde 21.6. kl. 19 i Bis`koppen
Tilstede: Jan Møldrup, Alice Jelen, Erik, Jakob, Sanne, Toni, Else-Margrethe, Johanne,
Andres, Mette
Referent: Andres
1. Valg af ordstyrer
Alice
2. Godkendelse af referat
Referat er godkendt
3. Økonomi
Balance pt: 98195,41 kr (18.000 er reserveret til multibane)
Else-Margrethe vil gerne stoppe som kasser når foreningsåret er omme (årsmøde)
Bytinget giver fuldmagt til at Else-Margrethe kan hæve kontanter til loppemarked.
Mobile-pay er løbet ind i lidt forhindringer, da Mobile-pay laver om på deres
forretningsvilkår og vi er kommet bagerst i køen. Nu er vilkårene at hver transaktion er
0,75 kr. Hvis ikke bytingets konto kommer op og køre kan vi benytte Kim Markers aftale
til loppemarked. Bytinget er registreret i CVR register med to forskellige adresser,
hvilket har givet komplikationer.
4. Orientering fra kommunen
Kommuneplan på vej i høring. Naturparken har relevans for Bisserup - det er branding
(ingen penge sat af).
Kommunen har nogle økonomiske udfordringer (ligesom de fleste andre).
Affaldsordninger klare sig godt igennem høringerne, så det ser stadig ud til at blive en
realitet.
5. Orientering fra Brugsen
Thomas var fraværende med afbud
6. Ansøgning fra Tennisklubben
Multibanens arbejdsgruppe er fortaler for ideen og vil gerne påtage sig vedligehold af
grillhytten, hvor udgifter varetages af bytinget. Bytinget vil gerne støtte opførelse med
13.000 kr. Interesse i projektet henvises til Per Nielsson fra bytinget.
7. Nyt fra tovholderne
Sankt Hans:

Freddy står for grill (Jakob hjælper). Græsset er slået i skovkrogen. Toilettet åbnes
fredag. Jan Møldrup hjælper Frank med opsætte musik. Børnebissen står for heks til
bålet. Mette hjælper med at slå telt. Der er aftale med brandkorpset. Knud skubber bålet
sammen fredag formiddag.
Børnebissen afholder børne sankt Hans kl 17:00
Loppemarked:
Anne Kopp og Roger hjælper med telt og pølsegrilleri under loppemarkedet. Der er nok
sælgere. Der skal igen opfordres til at folk er lidt mere selvkritiske mht hvad de afleverer
dernede (der er kommet en del skrald). Der laves aftensmad til hjælperne (30 personer)
om aftenen - Freddy står for at købe mad ind og grille kød. Hjælperne skal have service
med. Forsamlingshuset har meldt afbud til at levere kaffe og kage - Sanne finder en
anden løsning. Loppemarked er annonceret i lokalavis, lokalt og på facebook. Bytinget
har lavet en aftale med levering af fadøl og sodavand.
Toiletforhold er uklaret.
Byfest:
Rigtig god konstruktiv engagement fra foreninger - de er gode til at tage ansvar og
deltage i arbejdet.
Der kommer to plakater, en med forklaring og en med kort.
Økonomi: Pt er der udgifter til optræden og toiletforhold
Overvejer banner der kan genbruges til at reklamere for festen.
Billetsalg til aftensmad med musik har deadline 4 august. Billetter kan snart købes i
Brugsen.
Der skal opsættes telte, borde og stole, pynt, flagstænger.
Der er brug for hænder til at opsætte på pladsen og under selve festen.
Else-Margrethe hjælper med trykning af sanghæfter.
8. Evt.
Alice: Der bør være et punkt på dagsordenen hvor deltagelse i eksterne arrangement
kan fremlægges.
Toni fortalte om forskellige møder og interviews.
Johanne fortalte om interessemøde for vinterbadning - pt på idé form. De networker
med andre foreninger.
Ungdomsteam arbejder stadig.
9. Næste møde onsdag 2. August kl 19
1. Valg af ordstyrer
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3. Økonomi
4. Orientering fra kommunen
5. Orientering fra Brugsen
6. Ansøgning fra Tennisklubben
7. Nyt fra tovholderne
8. Input fra eksterne møder og arrangementer
9. Evt.
10. Næste møde

