Referat fra møde i Bytingets AU
7-juni-2018
Tilstede:
Andres, Erik, Jakob Egeskjold, Jette, Kirsten, Sanne, Johanne, Lone, Alice, Anna-Lisa
Godkendelse af referatet fra den 3. maj
Godkendt
Økonomi
Ingen uforudsete udgifter
Planlagt halvårsregnskab er undervejs og præsenteres i august
Mobilepay er oprettet i Bytinget (24962). Det koster 1kr pr overførsel.
Landsbyguides
Kirsten har hvervet Jytte Bak og Bente Holmgren til at være byguides, og de har gennemgået
Kommunens kursus. Bente Svantesson og Kirsten Lichtenberg vil gerne være med fra efteråret.
Formålet er at skabe bosætning i de små byer ved øget information.
Der kommer et indlæg i bytingsbladet om landsbyguides.
Sankt Hans
Der går fint med opbygning af bålet. Alice byder velkommen til bålet. Båltaler og musik er på
plads.
Vi starter med grill ved grillhytten og tænder - hvis vejret tillader det - faklerne her. Sankt Hans
bliver afholdt uafhængigt af vejret.
Loppemarked
Der er allerede rigtig mange lopper i laden.
5. Juli rejses teltene kl. 12, og borde stilles op.
6. Juli starter opsætningen af lopper.
7. Juli sættes de sidste lopper op om formiddagen, og loppemarkedet kører fra 13:00 til 17:00
med auktion kl 15:00
8. Juli skal der ryddes op, og rester skal køres på genbrugsplads.
Vi efterlyser hjælpere til alle fire opgaver, og i det kommende bytingsblad kan man se til hvem,
man kan melde sig
Multibanen
Vi sætter farten op og får fyldt faldunderlag under jungle-gym. Indtil det er gjort, spærres stativet
med bånd.
Infrastruktur
Vi nedsatte en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med infrastrukturen. Arbejdsgruppen
består af: Johanne, Lone, Kirsten (tovholder) og Anna-Lisa

Kirsten informerede om det foreløbige arbejde med infrastrukturen - bl.a. belysning på Poststien
og parkering omkring havnen. Derudover vil gruppen arbejde med etablering af et et halvtag på
legepladsen, oprydning af gamle bådvrag på engen, udvidelse af åbningstiden for de
nyrenoverede toiletter og endelig en undersøgelse af, hvordan udviklingen i antallet flexboliger
er forløbet, efter at det er blevet lettere at få adgang til at sælge sit hus som flexbolig.
Arbejdsgruppen omkring Bis'koppen - Jette, Johanne og Alice(tovholder) - arbejder videre og
mødes den 21. Juni med repræsentanterne for Bis`koppen og Landskaberne, der i forbindelse
med deres projekt Fulde Huse har valgt at støtte arbejdet omkring missionshusets fortsatte
udvikling som byens hus.
Møde med øvrige lokalråd
Vi besluttede at invitere lokalrådene fra Glænø, Ørslev, Rude og Venslev til et møde, hvor vi
dels kan fortælle hinanden om de opgaver, vi som lokalråd arbejder med, og dels få en
fornemmelse af, om der er større problemstillinger - evt. vedr. trafik og skole - hvor det kunne
være hensigtsmæssigt, at vi arbejdede sammen.
Mødet sættes til tirsdag 25 september 2018, og Jakob E. er tovholder
Ændring af kystbeskyttelseslinjen
Kommunen har søgt om at overtage ansvaret for Bisserup Havn fra kystdirektoratet, og vi tog
det afgivne høringssvar til efterretning.
Klub Bisse
Sanne Nielsen vil gerne holde et arrangement for de unge i grillhytten og søger en medarrangør
fra AU. Jakob H. og Erik vil gerne stille op.
Punkter til næste møde
*Kommende møde med lokalråd
*Evaluering af Sankt hans
*Evaluering af loppemarked
*Halvårsregnskab
*Musik på havnen
Evt.
Anne-Lisa brygger på en event 'Musik på havnen' den 18.august. Bytinget vil gerne stille telte og
arbejdskraft til rådighed.
Jette gjorde opmærksom på de store hastighedsproblemer på Havnevej - bør tages med i
infrastrukturgruppens arbejde.
Alice fortalte, at der arbejdes på at opstille en slåmur på multibanen

