Referat fra møde d. 1. Marts 2018 i Bytingets Arbejdsudvalg (AU)
Tilstede: Andres, Alice, Lillan, Lone, Erik, Jakob H, Kirsten, Jette
Ordstyrer: Kirsten og Jette
Referent: Andres
Dagsorden for AU’s møde den 1. marts 2018 kl. 19 i Biskoppen
1. Referat fra sidst
Godkendt
4.Orientering om strandbeskyttelseslinjen – Kirsten
Oplæg til mødet:“Repræsentanter fra Bisserup vinterbadere og Bisserup sejlklub har holdt
møde med landskabsarkitekt fra Slagelse Kommune for at undersøge, om
strandbeskyttelseslinjen kan ophæves på havnen, og om området i stedet kan blive en del af
Kommuneplanen. Der udsendes en skriftlig orientering inden AU`s møde “
De fleste havne i Danmark er ejet af kommuner. Bisserup Havn ejes af Holsteinborg Gods. Vi er
desuden underlagt kystdirektoratet, (som har meget at se til (26 ugers svartid) og alle
beslutninger skal derfor også gå igennem kystdirektoratet. Vi kan ansøge om at flytte
strandbeskyttelseslinjen uden om havnen (fra bro til bro), således at kystdirektoratet ikke skal
trækkes med os, og beslutninger så kan træffes af Holsteinborg Gods og Slagelse Kommune.
Bytingets AU ser ingen problemer i at ansøge om at flytte linjen. Evt. spørgsmål kan rettes til
Kirsten Møldrup og Jens Christian Eskjær Jensen.
5. Økonomi – Lillan og Alice
Der er mange nye i AU, så vi har bedt kassereren lave en gennemgang af de sidste 5 års
indtægter og udgifter, så vi kan orientere os - og der er et ønske om at opdele regnskab i drift
og anskaffelser. Vi har p.t. penge i kassen, men vi har en kurs der ikke er langtidsholdbar. AU
har lavet et arbejdsbudget for resten af regnskabsåret (indtil 1. november). På årsmødet vil vi
fremlægge budget for 2018-2019. Bytinget har en håndbog i fundraising som kan lånes.
6. Forskønnelse af busholdepladsen ved forsamlingshuset
AU synes godt om ansøgning, og vi har nogle gode ideer til at få det til at lykkes. Beskrivelse af
forslaget kan læses her:
https://drive.google.com/open?id=1N4z9Ie9wY3IyygljTwk6yWCsH4gknNA7
7. Parkering
Sommerperioden fører nogle gange til mange biler, der skal parkere i byen - nogle gange for
mange. Voldstien bliver benyttet til at komme hen og parkere ved sportspladsen og
legepladsen, hvor der faktisk ikke må parkeres, da Voldstien er en privat vej. Generelt mangler
der parkering ved havnen og stranden om sommeren. Alle gæster værdsættes, men til tider er
der ikke plads til deres biler. AU foreslår, at vi kontakter kommunen for at bede om hjælp til at
brainstorme om mulige løsninger. Kirsten retter henvendelse til kommunen.

8. Evaluering af AU`s møder – Kirsten
Kirsten præsenterer en evalueringsmetode som gennemføres på de kommende møder.
9. Bytingets telte – Sanne. Udsættes til næste møde
10. Punkter til næste møde den 5. april
Bytingets telte (Sanne)
Lys på Poststien (Lillan/Annalisa)
Parkeringsproblemer (Kirsten + Lone)
Strandrensning (Erik og Kirsten)
11. Eventuelt
Jakob foreslog, at børnefamilierne i byen laver et fælles arrangement med spisning.
Han blev rådet til at tage kontakt til Biskoppen, da der i det regi tidligere har været et forslag på
bordet om arrangementer med spisning for børnefamilier i byen.

