Årsmøde 2017
37 folk fra Bisserup mødte op.
Referent: Andres
Dirigent: Jacob Borello
Årsberetning:
Toni: Julecafe - Eva og Vagn er primus motor på den. Der var mange besøgende med 16
boder. Der blev solgt godt med gløgg og æbleskiver. Musikken var med til at løfte stemningen.
Jacob: Juletræstænding - mest børn, rigtig godt besøgt (første weekend i december) i
samarbejde med Brugsen. Julemanden kom på cykel.
Toni: Solhverv - mange mennesker med et frivilligt suppehold, som lavede rigtig gode
supper+brød, og arbejdsgruppen kunne stå for at facilitere. Fakkeloptoget gik godt med godt
vejr. Vi håber på musik til næste solhverv.
Jan Møldrup: Strandrensning - effektivt arrangement, virker efter en god opskrift. Der er plads til
de nye. Stor tak til madholdet og mængden af affald var mindre end sidste år.
Jacob: Sankt Hans - arbejdsgruppen lavede retningslinjer for hvad og hvornår man måtte
aflæsse før Sankt Hans. Vejret var udfordrende. Fakkeloptoget startede ved havnen i år.
Musikken var igen med til at løfte stemningen. Heksen udeblev måske af mangel eller af
overflod.
Sanne: Loppemarked - flyttet til Strandes lade. Arbejdsgruppen var meget positiv over, at vi ikke
skulle flytte lopperne så langt. Der var mange hjælpere både til opsætning, salg og oprydning mange tak. Lange dage med mange salg, dog var auktionen ikke så indbringende. Mad og
drikke gjorde stemningen god for hele arrangementet.
Alice: Bisserupfest - Arbejdsudvalget havde besluttet at lave om på havnefesten - vi skulle
prøve noget nyt. Deltagerne til planlægning skulle komme fra byen i håb om stor deltagelse. Nyt
sted, som blev til multibanen, selvom Bisserup identificerer sig selv med Havnen. Stedet gjorde,
at arbejdet var mindre sårbart for vejret. Konceptet er ikke støbt i sten, så det tages op af det
nye arbejdsudvalg, om og hvordan det skal afvikles. Der var lidt for lang afstand mellem events
og legefokus om eftermiddagen bragte ikke så meget leg i gang. Viseværterne var en succes og
spillede for et fyldt telt. 85 madbilletter blev solgt og maden fra Lodskroen var virkelig god.
Aftenfesten var en stor succes.
Årsregnskab:
Else Margrethe - Det er som det plejer
89K likvid beholdning
Rådighedsbeløb ca. 82K
Yngve foreslår, at vi deler det op i primær og sekundær drift, således vi kan se den regulære
drift og adskille det fra engangsposter
Brandberedskabet har ingen indtægter ud over salg af klistermærker. Da brandberedskabet
kom under bytinget, havde de en pose penge med, som snart er opbrugt.

Beretninger fra byen:
Else Margrethe: Torsdagsklubben - torsdag eftermiddag mødes ældre til arrangementer. Der er
it hjælp, gymnastik, stavgang og bridge. Løvspringstur og løvtursfald og julefrokoster. Aktiv
forening - rige muligheder for selskab og oplevelse.
Kirsten Møldrup - Vinterbaderne: 4 kvinder, der har en arbejdsgruppe, vil stifte en
vinterbaderforening. De arbejder sammen med mange instanser. 24 januar er der stiftende
generalforsamling. De forestiller sig, at der skal laves badetrapper i havnen. Sauna - tre
forskellige forslag: Tilbygning, flytbar eller bygning på trailer.
Sanne: Halloween - aktiviteter for børn og unge. Halloween startede som et lille arrangement på
Strædet, og i år er det vokset til 38 børn - kæmpe succes. Mange taknemmelige forældre.
Club Bisse - Edith og Sanne har startet en Facebook gruppe i håb om at støve de unge op og
føle om lysten og interessen er der. De arbejder mod et sted, hvor de unge kan mødes og være
sociale.
Myrna: Bisserup teater - foreningen har fået lov til at være i bødehuset (Niels og Lone) på
Vinkelvej - fantastiske vilkår. Kunsthalle Bisserup. Der er store ambitioner, og mange
mennesker har meldt sig i foreningen (PR, scene, optræden osv.). Pt er der to skuespillere, så
der søges flere.
Børnebissen: Privat institution til børn fra 0-6 år, pt 16 børn og 3 voksne og fra januar 4 voksne.
De brygger på at overtage bygningen, så den kan åbnes for Bisserup til brug udenfor
institutionens åbningstider. Så de er meget modtagelige overfor gode ideer.
Jens Christian: Sejlklubben - 150 medlemmer, 40 har både, resten er passive medlemmer
(slæbested og kajak). Juniorafdelinger har 12 unge som lærer at sejle (Jan Højgaard og
Christian er faste instruktører). Sejlklubben vil gerne åbne sig over for offentligheden - så der er
event 'Vild med vand,' hvor man kan prøve at være i forbindelse med vandet. Onsdagssejlads,
hvor 6 sejlbåde tager gæster med, som gerne vil prøve at sejle og lære at sejle - mange har
benyttet tilbuddet. Naturkikkert med fugle plancher og krabbevædeløb er med til at åbne
havnen. Havnen er meget positivt stemt over for tiltag, der inddrager havnen. Så vinterbadning
er meget interessant. Der arbejdes sammen med fiskeriforeningen og naturparken. Der
arbejdes på at åbne for gennemstrømning for vand i norene i håb om opfriske det biologiske liv.
Annalisa - Chaplinklubben: Stort lærred men ikke de bedste stole. Der vises 6 film om året.
Januar er der generalforsamling, hvor der vises film. Der laves også video maraton hvor der
vises mange film i træk - med traktering. Klubben må ikke reklamere for de film, der vises pga.
ophavsret/koda. Udvælgelse af film sker ved at medlemmer prøver at sælge den til resten af
foreningen.
Vivi - Multibanen: Børnene blev kaldt sammen og spurgt, hvad de gerne ville have på
parkeringspladsen. Nu har børnene fået opfyldt alle deres ønsker, og de voksne har fået deres

ønskede tennisbane. Multibanen vil gerne opløse deres undergruppe, da arbejdet er færdigt. Nu
vil undergruppen gerne overgive driften til Bytingets arbejdsudvalg. Dennis er ved at søge om
penge til at bygge quarter+halfpipe (skaterbane) - men der skal bruges mange penge. Hvert år
samles mange mennesker og rydder op og holder naturen lidt i skak. Vivi vil gerne fortsætte
med at indkalde til forårsoprydning.
Jacob Borello - Fællesspisning sker første fredag i måneden og tilmelding sker i Brugsen på
listen.
Ole - Valodia - gruppe af 11 kunstnere, der aktivt arbejder med kunst. Valodias næste udstilling
har temaet naturoplevelser.
Ophængningsgruppen - arrangerer alle udstillinger i forsamlingshuset, udvalget finder
kunstnere.
Yngve - brandberedskabet: i 2002 var en stor brand ved at sprede sig, dog hindret af indsats fra
borgerne. Derfra blev der stiftet et brandberedskab på 22 mand og redskaber. Udkaldt 20 gange
på 15 år. 16 gange har været skorstensbrande, og alle ramte har været meget glade for
indsatsen. Pt 14 medlemmer og der søges efter flere (helst hjemme om dagen). Arbejdet består
i at hindre spredning af brand. De økonomiske midler er ved at være opbrugte. Beredskabet
mødes hver anden måned ved brandbilen som står ved brugsen. Frank foreslår, at vi tager en
raslebøsse med til Sankt Hans. Sankt Hans bålet må kun afbrændes hvis brandbilen er til stede.
Alice - Akuthjælperne: Gruppe på 11 (med udvidet førstehjælpskursus). Gruppen adviseres, når
der ringes 112 (medmindre ambulance er mindre end 5 minutter væk). Gruppen kan udøve
livreddende førstehjælp. I gennemsnit et udkald om ugen. Indsatsen er meget værdsat af de
ramte og især deres pårørende. Alice håber ikke at se Jer i den instans.
Fremtidig virksomhed:
Frank - Missionshusets fremtid: Skal Bisserup by købe missionshuset? Biskoppen udbyder
mange ydelser. Bogcafeen kører fantastisk. IT hjælp gives også. Cafe-værter laver et fantastisk
stykke arbejde. Bedstemorordning bliver også brugt. En del ting er ikke kommet i gang - nok
pga. Bisserups mindre størrelse. Hvad kan man bruge huset til, hvis vi køber det? Huset kan
ikke sælges til beboelse. Pris 4-500.000 kr. Forskellige klubber: unge, mandeklub,
weekendbrunch, mødelokale, borgerservice, outdoor center (udgangspunkt fra naturparken),
grejbank. Hvad der end kan eller skal ske, skal det foregå i tæt samarbejde med resten af de
aktive spillere i byen. En problemstilling her i byen er, at kun en del af byen deltager aktivt - den
anden del mangler at bakke op. Hvis det skal lade sig gøre at stable noget på benene, kræver
det, at der bygges bro mellem de to parter. Der er gode muligheder for støtte fra fonde. Det nye
arbejdsudvalg opfordres til at hjælpe arbejdsgruppen med at undersøge, hvad der skal ske med
missionshuset.
Kirsten: Det skal tages op af arbejdsudvalget - mere for at de kan afklare hvad deres rolle i det
skal være.

Jens Strande: BogKompagniet ønsker at lave koncerter i Bisserup, men bygningen kan ikke
bruges til koncerter.
Toni: Kan missionshuset lejes? Pt lejes kun det lille lokale (400 kr/md. + elregning)
Yngve - Robust Borger: Udsigten til mere ekstremt klima gør at man burde trænes til at tage
bedre vare på sig selv. Beredskabsforbundet laver kurser (2x3 timer) der er målrettet mod
sådanne tænkte situationer: Manglende strøm i flere dage og evt. oversvømmelser.
Alice - Arbejdsudvalgets fremtidige arbejde: Vores måde at fungere på og vores arbejdsform
skal tages op til revision - vi har meget på vores tallerken.
Et godt nyt eksempel er Halloween, hvor ideen er kommet fra enkeltpersoner, som så er blevet
bakket op økonomisk og praktisk af Bytingets arbejdsudvalg.
Vi kan måske hæve os lidt op, så vi mere faciliterer ideerne og ikke er dem, der står med
ansvaret for alt det praktiske arbejde.
Arbejdsudvalget har for travlt, og vi bliver begravet af vores arbejde og får ikke kigget ud og
spurgt om hjælp. Derfor kunne vi rigtig godt tænke os, at I skriver Jer på listen over hjælpere.
Facebook og hjemmesiden skal benyttes til at indfange hjælp.
Valg til arbejdsgruppen
Den nye arbejdsgruppe består af:
Ikke på valg: Erik Holmgren, Jakob Egeskjold og Alice Jelen
Nyvalgte: Andres Eskjær, Jakob Højgaard, Lillan Garby Dreyer, Kirsten Møldrup, Jette
Elverdam, Annalisa Pedersen og Lone Langkilde
Valg af revisorer:
Yngve Christensen og Grethe Wallentino
Tak til de afgående medlemmer af arbejdsudvalget
Tak for god ro og orden

