Referat fra møde i Bytingets arbejdsudvalg AU d. 9 august 2018
Tilstede: Kirsten, Sanne, Alice, Andres, Johanne, Jakob E, Jakob H, Annalisa, Erik, Lone, Jette,
Knud og Lillan fra kl. 20
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer – Kirsten og Jette
2.

Godkendelse

Godkendt
3.

af referatet fra den 7. juni – alle

Orientering fra Slagelse Kommune – Knud
Arbejdet med budgettet for 2019 i kommunen er ved at starte, og vi afventer de videre
forhandlinger.
I den oprindelige landdistriktspulje på 500.000 kr - hvoraf Bisserup, Rude, Venslev jo fik de
100.000 kr til projektet “Borgerne bestemmer” - ligger der stadig 300.000 kr. De 100.000 kr
er nu blevet afsat til nye projekter i Kirkeskovskolens område, og der er afsat 50.000 kr til
igangsættelse af det lokale arbejde med naturparken. Bisserup kunne have interesse i
begge de to nye puljer.

Bisserup Vandværk er lige ved at være klar til at udskifte alle vandmålere, til elektroniske
målere, som kan tilgås af brugerne; i de nye målere kan der opsættes forbrugsalarmer. Der
bliver sat en sort ‘underkop’ ovenpå de eksisterende aluminiumdæksler. Denne ‘underkop’,
som skal fungere som sender, er kørefast.Der bliver opsat seks stænger med vimpler til
modtagelse af signaler fra alarmerne; de ligner almindelige flagstænger. Firmaet OP VVS
kommer til at stå for udskiftningen. SK forsyning kommer til at hjælpe med interface og
udsending af regning. Projektet står til at koste 1,5 mio. kr., som vandværket har d.v.s. giver
ikke ekstraudgifter for brugerne.
4. Orientering fra Brugsen – Tomas Ingen orientering ved dette møde
5. Økonomi – Lillan
Halvårsregnskab viser at Bytinget har en sund økonomi. Medlemmerne af arbejdsudvalget får
inden AU-mødet d. 6/9 tilsendt en regnskabs-status pr.15/8 sammen med et forslag til
næste års budget. På mødet skal drøftes, hvordan økonomien skal præsenteres på
Bytingets Årsmødet, som er fastsat til fredag d. 9. november.
6. Evaluering af Skt. Hans – Jakob E.
På grund af tørke blev det besluttet IKKE at brænde bålet af i år, og derfor blev hele
arrangementet afviklet på Multibanen. Det fungerede fint for både de ca. 60 deltagere til fælles
grill og de ca. 130 deltagere til talen og sangene.
Bålet brændes af når der kommer vand. Der bliver givet besked, så man kan komme og se.
Knud prøver at få en permanent dispensation for at afbrænde bål.

7. Evaluering af loppemarked - Sanne
Det var et rigtig dejligt arrangement. Der var god stemning ved opsættelse og mange til at
hjælpe. Der var god arbejdsfordeling. Loppemarked gav et overskud på ca 22 tusinde kr.
Birgitte Hiul, som har 35 års erfaring med loppemarkeder, havde ønsket at deltage i dette punkt
med nogle input, som hun gerne vil give videre til AU. Birgitte: Det var et velorganiseret
loppemarked. Det kan fremover med fordel annonceres gratis på markedskalenderen.dk og
med en annonce i Skælskør avis. Åbningstiden kan med fordel kortes ned til kl. 13-16 og med
auktion kl. 14.00, da udenbys mennesker ikke ønsker at vente to timer på en auktion. Posesalg
er stadig en god ide, da det mindsker udsmidning og posesalget bør ligge fra kl. 15.30-16.00.
Det var lidt besværligt at holde fast i priserne på de mest værdifulde genstande, da de var
spredt over hele pladsen. Det vil være en fordel at placere de gode sager på et bord længst
væk fra indgangen. Der vil det være nemmere for et par sælgere at holde fast i priserne.
8. Evaluering af Club Bisse´s grafitti-fredag – Erik
Der var desværre ikke mange deltagere, men der deltog nogle unge sommerhusgæster, som
var gode til at male og der kom et flot resultat ud af det. Det overvejes at tage ideen og
materialer med til musik ved havnen event.
9. Kommende møde med lokalråd – Jakob E.
Mødet er fastsat til den 25. september. Ørslev og Venslev har allerede svaret at de gerne vil
deltage. Vi skal på AU mødet d. 6/9 drøfte dagsorden og afvikling af mødet.
10. Kassekredit til Vinterbaderne – Kirsten
Bisserup vinterbadere har modtaget tilsagn om 50.000 kr. fra Kvik-puljen i Slagelse Kommune.
Pengene udbetales bagud, dvs. når udgifterne er afholdt. Dog således at der er tre
udbetalingsrater: Første rate, når udgifter til projektet kan dokumenteres. Anden rate,
afslutningsrapport er modtaget af kommunen og Tredje rate, når rapporten er godkendt.(se
vedhæftede godkendelse) det er vinterbadernes plan er at påbegynde indkøbene til
projektet i august og at færdiggøre det i november og at aflægge regnskab og afrapportering
til kommunen i december. Kvik puljen har relativ kort sagsbehandlingstid. Kirsten beder
Bytingets arbejdsudvalg om en kassekredit på 40.000 kr., med forventet tilbagebetaling
januar 2019.
Konklusionen på en både principiel debat om kassekredit og en debat om det konkrete ønske
mundede ud i at vinterbaderne skal undersøge andre muligheder og at AUs medlemmer har
behov for lidt betænkningstid før de kan træffe beslutning.
11. Hjemmeside og facebookgruppe – Jakob H.
Orientering om det foreløbige arbejde med en ny hjemmeside.
Der efterlyses en evt. medredaktør fra AU, der kan hjælpe med at skrive nye artikler samt
godkende og indsamle artikler fra diverse aktiviteter i byen. Lykke vil fortsat være
hovedredaktør, men meningen er, at vi får spredt arbejdet ud.

Derudover skal vi drøfte principperne for køb og salg på enten hjemmesiden eller i
facebookgruppen – evt. en separat gruppe.
AU vedtog, at facebookgruppen ‘Bisserup Byting’ ikke skal bruges til køb og salg.
12. Musik ved havnen den 18. august – Annalisa
25 musikere har meldt sig. Slagelse kommune har bevilget 20.000 kr. til eventet, mest med
henblik på annoncering. Kroen sætter fadølsanlæg ud og Ishuset sælger øl og vand.
Eventet starter 15:30 med fælles orkester. Der stilles telte op torsdag 16:00 - Erik er
tovholder på telte og gulve.
13. Tryghedsambassadør – Alice
Sydsjællands og Lolland-Falsters politi har introduceret tryghedsambassadører hos de fleste af
politikredsens lokalråd – også i Bisserup Byting. Foreløbigt har Alice kontakten. Nyhedsbrev
er udsendt til AUs medlemmer.
14. Campingpladsens benyttelse af sportspladsen – Lone
Der er i løbet af sommeren taget kontakt til bestyreren af Bisserup campingplads vedr.
campering på sportspladsen. Jf. en gammel aftale må campingpladsen benytte
sportspladsen i særlige tilfælde og efter konkret aftale, når de har behov for mere plads. I
denne sommer har benyttelsen dog bredt sig til at være mere generel. Vi skal drøfte, om der
evt. skal indgås en ny aftale med campingpladsen og hvad den skal indeholde.
Lone og Alice indgår i en dialog med campingpladsen.
15. Diverse orienteringer
- Orientering om landsbyguiderne – Kirsten. Se referat af AU-mødet d. 7/6 2018
- Orientering om toiletterne ved stranden – Der er ikke kommet svar angående vores ønske om
en udvidelse af åbningstiderne til fra 1 april til og med uge 43
- Orientering fra AU`s tekniske arbejdsgruppe – Kirsten
- Orientering om det foreløbige arbejde vedr. Biskoppen – Alice
Der er indgået en aftale med ‘Land-skaberene’ og der foreligger nu en procesplan.
16. B
 ytingsbladet i september – Alle

17. Punkter til næste AU møde den 6. september
- Planlægning af mødet d. 25 september med lokalrådene
- Orientering vedr. Biskoppen og Land-skaberne
- Planlægning af Årsmødet d. 9. november
-Hjemmeside og facebook
-Regnskab og budget 2019
-Proces for økonomi i projekter og ideer.
-Årligt budget til ideer og events for de unge

18. E
 ventuelt

