Referat fra arbejdsudvalgsmødet d. 4. januar 2018
Ordstyrer: Kirsten Møldrup, Referent: Jakob E
Økonomi
Lillan fremlagde en status på økonomien. Indestående dd. er 81.000 kr. Sidste år var beløbet
101.000 kr. Der er brugt for 16.000 kr i Brugsen. De enkelte arrangementers forbrug i Brugsen
kan ikke kortlægges, hvilket gør det svært at få overblik over de enkelte arrangementers
omkostninger. Vi besluttede, at der fremadrettet lægges budget for hvert arrangement og at
tovholderne har ansvaret for aflevering af regnskab incl. bilag mm til Bytingets kasserer.
Alice & Lillan udarbejder et oplæg til budget for Bytinget for hele `18. Budgettet diskuteres på
mødet i marts.
Gaven/Udgifter til Viseværterne er stadig uafklaret.Vi undersøger kotymen og forholder os til
det.

Præsentation af arbejdsudvalgets medlemmer:
Præsentationsrunden er nu gennemført
Konstituering:
Kasserer:Lillan G.
Lokal kontaktperson: Alice
Ekstern kontaktperson til kommunen, øvrige myndigheder, organisationer mm : Kirsten Møldrup
og Johanne meldte sig som kandidater til funktionen, de mødes inden næste møde i
arbejdsudvalget for at lave et oplæg om hvordan funktionen kan varetages. Kommunen skal
have en emailadresse at henvende sig til.
Materialeansvarlig for Telte og Bytingets ting i "skuret": Erik
Multibanen: Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Erik, Jakob H, Andres
It-ansvarlig: Andres
Sekretær/referent: Posten varetage i samarbejde af : Andres og Jakob E.
Bytingsbladet : AnnaLisa påtager sig at skrive de generelle indlæg til Bytingsbladet.
Tovholderne er ansvarlige for at indsende materiale før/efter afholdelse af arrangementer.
(Vi skal huske at der er deadline for indlevering af tekster til bytingsbladet 1. Marts, 1. Juli., 1.
September og 1. december)
Fast ordstyrer: Kirsten Møldrup og Jette Elverdam arbejder sammen om funktionen

Ansøgning fra brandbredskabet & Akuthjælperne:
Brandberedskabets afholdelse af nytårsfrokost har indtil nu, været betalt fra Brandberedskabets
egen konto i Bytingets regnskab. Denne konto er nu tømt, og der ansøges derfor om et tilskud
fra Bytinget til frokosten på eks. 1000 kr. Arbejdsudvalget godkendte ansøgningen.
Overskydende drikkevarer fra tidligere arrangementer doneres tillige til arrangementet.

Børnenytårsfest:
Edith Hernandez søgte før jul et tilskud til afholdelse af børnenytårsfest i forsamlingshuset.
Bytingets arbejdsudvalg godkendte d. 20. december en bevilling på op til 1000 kr. til afholdelse
af en børnenytårsfest mod aflevering af et regnskab til kassereren.
Årets arrangementer:
Vi drøftede og besluttede hvilke arrangementer bytingets arbejdsudvalgt vil stå for i år. Der blev
nedsat arbejdsgrupper. Hver arbejdsgruppe fik en tovholder (TH)
Bisserupfest: Arbejdsudvalget besluttede, at der ikke afholdes en Bisserupfest i `18. Der
nedsættes en arbejdsgruppe, der prøver at nytænke den årlige fest i byen med sigte på at
genoptage traditionen i `19.
Som erstatning for den årlige fest, fremkom der forslag om, at man kunne udvide en af
fællesspisningerne med musik & dans.
Arbejdsgruppen er:
Strandrensning Strandrensningen finder sted den 22.4.2018. Den koordineres med Danmarks
Naturfrednings`s kampagne ”Hold DK rent” Erik er tovholder på forplejningen,, Kirsten er
tovholder på affaldsindsamlingen.
Skt. Hans – 23.06.18: Jakob E (Th) og Alice
Loppemarked: 07.07.18: Sanne (Th) ,Alice, Jette, Johanne og Lone
Bisserupfest `19: Annalisa (Th), Alice, Jette
Halloween – 31.10.18: Afholdes af Sanne som også er tovholder på arrangementet - Jakob H
fra bytingets arbejdsudvalg deltager som ressouceperson
Årsmøde: 09.11.18: - Andres (Th), Alice og Kirsten
Julecafe: 25.11.18: Arbejdsudvalget står for dele af arrangementet(borde, stole, gløgg):
Andres, Annalisa.
Julelystænding: 01.12.18: Jakob E
Solhverv: 21.12.18: Lone og Jette
Viseværterne: Erik (Th), Erik undersøger om Per & Birgitte Nilsson fortsat vil være en del af
den praktiske arbejdsgruppe på arrangementet,
Både & storskrald(Fjorden mm): Johanne (Th), Andres og Annalisa,

Fastlæggelse af årets arbejdsudvalgsmøder: Forslaget fra Alice ang. 10 årlige møder
godkendes. Thomas fra Brugsen & Knud Vincent inviteres til møderne. Arbejdsudvalgets møder
er åbne for alle.
Arbejdsudvalgets møder i `18: 4. januar, 8.februar, 1. marts, 5. april. 3. maj, 7. juni, 9. august, 6.
september, 11. oktober, 15. november
Fælleshuse i Bisserup: Der nedsættes en proces/arbejdsgruppe: Kirsten (Th), Alice, Johanne,
Jette. Gruppen kommer med oplæg til arbejdsudvalget (Behovsanalyse, møde med
børnebissen, Bi`skoppen, Forsamlinghuset)

Evaluering af arrangementer:
Julecafe: Mange besøgende, god bord opstilling, gode boder, vi gentager succesen næste år,
flere rosiner i gløggen.
Juletræstænding: Godt arrangement, 30 børn, 60 voksne, Tak til Brugsen. Vi lånte Kims
juletræskæde til træet ved Brugsen. Kæden afleveres når juletræet tages ned.
Solhvervfest: Godt og velbesøgt arrangement, ca. 70 deltagere, serveringen bør fremadrettet
foretages udenfor evt. under parasollen eller det lille telt. Tak til musikerne.
Børnenytår: Det bør overvejes, hvordan man fremadrettet kan sikre en større tilslutning. Måske
forsamlingshuset er for stort til arrangementet?

Nye Sommerhuse i Bisserup (på Næstved Kommunes arealer): Arbejdsudvalget foretager sig
ikke yderligere, før planen sendes i høring. Alice tager kontakt til Martin Milling ang. status på
sagen.

Punkter til næste Arbejdsudvalgsmøde d. 8. februar
Vi lavede en brainstorm på punkter til næste møde. De der har punktet skriver et par linjer, der
fortæller hvad punktet drejer sig om. Dette sendes til Alice, som sender det med ud sammen
med dagsordenen inden næste møde
● Udlån af teltene - Erik laver oplæg
● Ansøgninger fra byen. – hvad skal Bytinget støtte ?
● (LAK) inden ansøgningsfrist, Quick puljen
● Oplæg til forbrug for de enkelte tovholdere
● IT Google drive - Andres, JE tager projekter med
● Hvordan holder vi gode møder: Kirsten
● Lys på Poststien + opsættelse af et rustikt halvtag på legepladsen: Annalisa

