Dagsorden for møde i Bytingets arbejdsudvalg (AU) den 5. april 2018 kl. 19 i Biskoppen
Tilstede: Knud, Jette, Lone, Alice, Sanne, Jakob Egeskjold, Lillan, Andres, Johanne, Kirsten
1. Valg af ordstyrer – Jette.
Godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra den 1. Marts
Godkendt.
3. Orientering fra Slagelse Kommune – Knud
Der er blevet fortaget en omkonstituering.
4. Orientering fra Brugsen – Thomas
Ikke tilstede.
5. Orientering om økonomien – Lillan
Bisserup Brandberedskab, som ligger under Bytingets paraply, har årlige udgifter på ca. 5.500
De årlige udgifter til brandbilen har indtil oktober 2017 været dækket af de beløb, som
brandberedskabs gruppen har indsamlet via fonde og anden støtte. Arbejdsudvalget (AU)
påskønner gruppens store indsats, og nu hvor der igen er behov for at skaffe midler til at
fortsætte arbejdet, vil vi bede om gruppens hjælp. Lillan er bindeled mellem beredskabet og
AU, og hun kontakter Kurt og Yngve. Viceværterne havde festlig afslutning. AU anerkender,
at der er et stort praktisk arbejde forbundet med arrangementerne, og vi vil meget gerne
fortsat bakke op om og deltage i det.
6.

Orientering

om det foreløbige arbejde med Fælleshuse i Bisserup –
Kirsten/Alice/Jette/Johanne
Landskaberne, en virksomhed der har fået fondsmidler til at styrke lokalsamfund, har henvendt
sig til Bytinget. De ønsker at komme i dialog om, hvordan “fælleshuse med plads” som f.eks.
Bis’koppen, kan komme lokalsamfundet til større gavn. Vi har tjekket at AUs adkomst til at
gå i dialog er på plads ifølge Bisserup Bytings vedtægter, og beder
Kirsten/Alice/Jette/Johanne høre nærmere om, hvad det drejer sig om.
Derudover har arbejdsgruppen planlagt et møde med repræsentanter fra Biskoppen for at
høre, hvilke tanker de selv gør sig om fremtiden.
7. Strandrensning – Kirsten, (Erik)
Vi mødes ved legepladsen på Voldstien. Slagelse Kommune stiller snappere og skraldespande
på hjul til rådighed samt vejer og henter affaldet efter indsamlingen. Kirsten arbejder på en
plan så vi dækker mest muligt terræn.
Forplejning til indsamlerne - Sanne og Freddy står for at arrangere forplejning og alt hvad det
indebærer.
8.

Bytingets

telte – Sanne

Det er fortsat ikke nogen der har mod på at påtage sig arbejdet med at forestå udlejning/udlån
af teltene, fordi det har vist sig, at de kommer tilbage i meget dårlig stand. Derfor ingen
udlån af telte.
9. Forslag om at udarbejde en Lokal UdviklingsPlan for Bisserup – en såkaldt LUP – Kirsten
AU har besluttet, at der skal arbejdes videre med ideen om en LUP for Bisserup. Andre lokalråd
i Slagelse Kommune har med fordel udarbejdet en LUP, som har hjulpet til at få byernes
tiltag og ønsker løftet/gennemført/igangsat.
10. P
 unkter til næste møde den 3. Maj 2018 kl. 19 i Biskoppen
Sankt Hans
Loppemarked
Opfølgning på LUP møde med kommunen.
Evaluering af Strandrensning
Orientering om det videre arbejde med “Fælleshuse i Bisserup”
11. E
 ventuelt

