Referat af møde i Bytingets arbejdsudvalg d. 15.11.2017
Tilstede: Alice Jelen, Lillan Garby, Kirsten Møldrup, Lone Langkilde, Andres Jensen, Erik
Holmgren, Jakob Egeskjold, Sanne Nielsen
Fraværende: Johanne Markus, Annalisa Pedersen, Jette Elverdam, Jakob Højgård
Valg af ordstyrer – Alice Jelen
Dagsorden:
Udarbejdelse af dagsorden i fællesskab.
Konstituering
Præsentationsrunde:
Bytingets nye arbejdsudvalg præsenterede sig og gav hinanden et billede af, hvad hver enkelt
kan og vil bidrage med. De fraværende medlemmer præsenterer sig på møde d. 4/1 2018, hvor
Lykke igen møder op med sit kamera. Nye medlemmer af arbejdsudvalget skal fremsende
deres navn, email og telefonnummer til Lykke, så hjemmesiden og Bytingsbladet kan opdateres.
Konstituering:
Kassererposten: Lillan blev valgt som kasserer og overtager kassererposten inden julecafeen.
Lillan kommer med oplæg til budget for aktiviteter i 2018 på næste møde i arbejdsudvalget. Jan
Møldrup har tilbudt at være sparringspartner for arbejdsudvalgets nye kasserer. Vi besluttede at
sig ja til tilbuddet.
Opgaven som kontaktperson deles fremover i to: Kirsten Møldrup er arbejdsudvalgets eksterne
kontaktperson til offentlige myndigheder og andre instanser. Alice overvejer til næste møde om
hun skal være den interne kontaktperson til Bisserupborgerne, og også den person, der
modtager al post til arbejdsudvalget. Indtil videre modtager Toni fortsat al post.
Øl & vandansvarlig: Erik Holmgren
Materialansvarlig: Erik sørger for at uddelegere ansvaret for at telte og andet udstyr er intakt.
It-ansvarlig: Andres Jensen
Sekretærrollen deles mellem Andres Jensen & Jakob Egeskjold
Overordnet ansvarlig for skrivelser til Bytingsbladet og om der er behov for en sådan,
afklares på næste møde og arbejdsudvalget konstitueres først endeligt d. 4/1 2018.
Det blev diskuteret om fremtidige møder i arbejdsudvalget skal afholdes hjemme hos de enkelte
medlemmer, og det blev besluttet, at de faste møder afholdes i Bis`koppen, mens de enkelte
under-arbejdsgrupper selv finder ud af, hvor de mødes.
Vedtægter for Bisserup Byting: vedtægterne blev gennemgået
MobilePay: Der er indsamlet data til oprettelse af MobilPay, da Bytingets arbejdsudvalg skal
have sin egen MobilePay konto – Jakob tager sig af det formelle i forbindelse med oprettelsen.

Evaluering af Bisserup Bytings årsmøde: Supergodt med præsentation fra tovholderne af årets
aktiviteter og hvad der ellers sker i byen. Det blev diskuteret, hvorfor der var ikke flere mødt op
til Årsmødet (ca. 40) – skal der være et trækplaster såsom banko ect.?
Det ønskes, at der kommer mere debat til fremtidige årsmøder og at formen strammes lidt op.
Arbejdsudvalgets medlemmer tager fat på arbejdet med at tiltrække flere til Bytingets
arrangementer, herunder årsmøde, i det nye år. Bytingets arbejdsudvalg blev på Årsmødet
opfordret til at tage nye opgaver ind. Bytinget ville gerne have haft de nye opgaver overdraget
inden mødet, så vi kunne forberedt os på sagerne:
Missionshusets fremtid: Bytingets arbejdsudvalg vil som udgangspunkt gerne være det
koordinerende organ på opstarten af projektet. Det blev drøftet om der skal indkaldes til et
stormøde med alle Bisserupborgere, så alle kan komme med input til et eventuelt køb af
Missionhuset. Det er vigtigt at evt. køb ses i forhold til andre initiativer i byen herunder
Børnebissens ideer om at åbne Børnebissen for andre, Forsamlingshuset m.fl. Andres kom med
ide om at Missionshuset kunne bruges som lægehus. Spørgsmål som skal afklares er bl.a. om
der reelt er behov for de mange ekstra kvm i Bisserup og om der findes ildsjæle, som kan/vil stå
for sådan en sag. Det blev besluttet at Bytingets arbejdsudvalg indkalder til fælles debatmøde
med relevante interessenter i foråret 2018.
Multibanen: Multibanen er blevet en af Bytingets arbejdsudvalgs opgaver. Erik går daglig
tilsynsrunde på Multibanen og melder til arbejdsudvalget, hvad der evt. skal ordnes.
Robust Borger - Jacob E snakker med Yngve og opfordrer ham til at tage kontakt til de rette om
at få et kursus startet.
Diverse: Bytingets arbejdsudvalgs rolle: udvalget skal understøtte en græsrodsorganisation, og
arbejdsudvalgets medlemmer skal fungere som koordinatorer, formidlere og skal facilitere
aktiviteter, opgaver og større arrangementer. Arbejdsudvalgets medlemmer skal ikke
nødvendigvis være dem der udfører alle de praktiske opgaver, det er vigtigt, at andre af byens
borgere også deltager i arbejdet. Medlemmerne af arbejdsudvalget skal blive bedre til at
inddrage de Bisserupborgere, der har tilbudt deres praktiske hjælp og listen med potentielle
bidragsydere skal bruges mere aktivt.
Arrangementer i resten af 2017:
•
Julecafe - Toni er tovholder, Sanne og Andres er hjælpere. Erik og Lillan vil gerne
hjælpe. Alice er også dernede.
•
Vise-værterne 29 nov 19:30 - Erik er tovholder. Der er pilates indtil 18:30, så ankom
venligst først 18:35
•
Julelystænding 2 dec - Jakob E er tovholder
•
Solhverv 21 dec - Toni er tovholder.

