Referat fra møde i bytingets AU - 15 nov kl 19.00 i Biskoppen,
Tilstede; Kirsten Møldrup, Alice Jelen, Lone Langkilde, Jens Andersen, Andres Eskjær, Jette
Elverdam, Knud Kronborg, Annalisa Pedersen, Knud Vincent, Kirsten Simonsen
Afbud fra Lillan Garby
Referent: Andres
** Valg af ordstyrer
Jette valgt
** godkendelse af referat fra årsmøde
Godkendt
** Præsentation af AU
Alle præsenterede sig selv.
** Konstituering
Lillan fortsætter som kasserer
Andres fortsætter som sekrætær og IT-ansvarlig
Alice fortsætter som intern kontaktperson
Kirsten M fortsætter som ekstern kontaktperson
Knud bliver materialeansvarlig
Alice fortsætter som tryghedsambassadør
** Evaluering af årsmøde
Der var en engageret stemning. Årsberetningen fik ros. Godt, at AU sad spredt ud. Rigtig godt
med det imponerende setup, som Kirsten havde lavet. Positive og engagerede deltagere. Jan
var rigtig god som dirigent. Orgchart ( oplistning af Bisserups foreninger, klubber m.m.og deres
bestyrelser) var rigtig godt, og måske det skulle være tilgængeligt for borgerne. Godt, at vi var
forberedt på, at det ville være svært at få 12 deltagere.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 5 februar klokken 19.00 i forsamlingshuset
med det formål at ændre vedtægterne mht størrelse på AU. Efterfølgende vil der være møde i
AU.

** Mødekalender
Tirsdage og torsdage bliver mødedage
Vi forsøger at holde de første tre møder i forsamlingshuset (minus januar pga. gulv)
Kirsten og Kirsten tager det praktiske ved møderne
Næste møde tirsdag d. 8 januar kl 19.00 i Biskoppen
Alice laver mødekalender for resten af året
** Landdistriktskonference
Konference d. 28 nov. Kirsten M. og andre tager med.

** Naturpark
4. december holder AU møde med Slagelse Kommune. Møde med vidensdeling om hvor langt
processen er, og om hvordan den kan udarte sig. Kirsten M. giver besked om sted.
** Lokalbogen
Den lokale telefonbog overgår til at være mere en annoncebog. AU er blevet tilbudt en side.
Kirsten M. sender en notits med årets arrangementer.
** Infrastruktur
AU har mødtes med to fra kommunen og beset Poststien, og planen er, at indgangen fra
campingpladsen skal renoveres, og belægning skal forbedres inden vinteren. AU blev anbefalet
at søge om at få Poststien ændret til kommunal vej (så skal Kommunen betale lys), og det er
gjort. Toiletter bliver åbne fra påsken til og med efterårsferien. Lortestien skal skiltes bedre om
adgang til vandet. Multibanen er under udredning: Skaterkassen laves om til bænk, rail flyttes
15 cm. Udendør fitness station får større faldunderlag. Der er udgravet til det, og der mangler nu
kun faldgrus.
Gruppen arbejder videre med belysning omkring parkeringspladsen ved forsamlingshuset.
** Evaluering af Halloween
50 børn + voksne deltog. Alle deltagere var meget tilfredse med arrangementet. Nord og Syd
rute fungerede godt. Sanne Nielsen fortsætter gerne som tovholder, og bytinget støtter op om
det.
** Årets sidste arrangementer
Julecafé: Underret politiet om, at der udskænkes alkohol (Annalisa). Plakater printes af Andres
og lamineres og hænges op af Annalisa. Andres annoncerer på Facebook og hjemmeside.
Lone hjælper til i køkkenet.
Juletræstænding - Jette bliver tovholder fra AU
Solhverv - Lone og Jette er tovholdere. Vi går fra havnen til BisKoppen, og serveringen bliver
udendørs

** Facebook
AU skal kunne stå inde for, hvad der sker på bytingets gruppe. Der er en problematik omkring,
hvad der kan tillades og accepteres af opslag. AU går i dialog med facebook administrator og
leder efter en procedure, der kan implementeres, hvis uheldige situationer opstår.
** Højskolegrunden Skælskør
Lokalplanen i høring om grunden, og om hvordan grunden kan udnyttes fremadrettet.
Jens Andersen deltager i møde.
** Erhversforeningen i Skælskør

Formanden vil gerne komme til et møde i AU og informere om erhversforeningen og undersøge
mulige samarbejder. Jette melder tilbage, at vi gerne vil mødes.
** Evt
Øer og lokalsamfund har med succes etableret lejeboliger som prøveboliger så byboer kan
prøve livet på landet. En ide i Bisserup?
Slagelse Kommune har tilbudt et fakta-check møde, hvor de prøver at fremskaffe alle de data,
de har om Kirkskovskolens område. Vi vil gerne deltage.

