Dagsorden for Bytingets Arbejdsudvalg den 11. oktober 2018 kl. 19.00 i Biskoppen
Tilstede: Andres Eskjær Jensen, Erik Holmgren, Kirsten Møldrup, Lone Langkilde, Annalisa L.
Pedersen, Johanne Markus, Jette Elverdam, Knud Vincents, Alice Jelen, Lillan Garby, Jakob
Egeskjold
Afbud: Sanne Nielsen, Jakob Højgård
1.

Valg af ordstyrer – Kirsten og Jette. Jette er ordstyrer

2.

Godkendelse af referatet fra den 6. september 2018 – Alle. Referatet godkendt.

3.
Orientering fra Slagelse Kommune – Knud
Slagelse Kommune har vedtaget et budget for 2019, hvor 30 ud af 31 stemte for. Der er nogle
store anlægsprojekter i Slagelse by.
4.

Orientering fra Brugsen – Thomas

5.
Økonomi – Lillan
Status fra kassereren. Lillan, Andres og Alice mødes om formidlingen af Bytingets årsregnskab
og budget på årsmødet.
En legepladsinspektion har vist, at outdoor-fitness på Multibanen mangler lidt mere
faldunderlag, og at skater rails er placeret for tæt på fodboldbanen i forhold til de gældende
standarder. Knud vil løbe sagen forbi kommunen. Alternativt vil vi bestille en risikovurdering,
som kan afklare hvorvidt der kan kompenseres mht skater rails. Faldunderlaget bliver
udbedret snarest. Både skater rails og outdoor-fitness bliver midlertidig lukkede, indtil sagen
er afklaret.
6.
Evaluering af lokalrådsmødet – Jakob E., Kirsten
Repræsentanter fra lokalrådene i Ørslev, Glænø, Venslev, Rude og Bisserup mødtes den 25.
september for at udveksle erfaringer med arbejdet i de enkelte lokalråd. Derudover skulle
det afklares, om der kunne være interesse for et videre samarbejde om temaer, der berører
alle lokalråd i Kirkeskovskolens distrikt. Efterfølgende har lokalrådene fået en invitation fra
Slagelse Kommune til et startmøde om en ny runde “Borgerne bestemmer”, hvor der er
afsat 100.000 kr. som skal fordeles i Kirkeskovskolens distrikt. På mødet skal interessen for
at arbejde med en lokal udviklingsplan ligeledes undersøges.
Vi har brug for en fælles platform/kalender, så vi undgår, at arrangementer kommer i vejen
for hinanden, og bl.a. Skælskørs erhversforening arbejder på at få Skælskør og omegn til at
bruge https://skonne-skaelskor.dk/ til kalender for events og arrangementer. En lokal
Bisserupkalender kan drøftes under borddebatten på Bytingets årsmøde d. 9. November.
7.
Ansøgning om økonomisk støtte – Alice
Erling Damgaard Andersen har fremsendt vedhæftede ansøgning om økonomisk støtte til
indkøb af to cykeltaxier og AU skal træffe beslutning om det ansøgte.
AU vil med glæde støtte med 5.000,- (vedtaget enstemmigt).

8.
Årsmødet den 9. november – Andres, Kirsten, Alice
Dagsorden jf. vedtægterne
Beretning og fremtidig virksomhed - Alice
Årsregnskab 2017/18 og Budget 2018/19 - Lillan
Indkomne forslag
- Bestyrelsen for Biskoppen ønsker at bruge ca. 10-15 min. på orientering inkl evt. debat
- Fællesspisningerne – en drøftelse af nogle overordnede retningslinjer om bl.a. økonomien
- Borddebat – se vedhæftede oplæg. Der er positive tilsagn fra bordformænd til alle 4 temaer
Valg – endelig afklaring af, hvem der genopstiller. Jakob Højgaard har meddelt, at han ønsker
at trække sig før tid.
Andres, Kirsten og Alice arbejder videre med den endelige planlægning af årsmødet.
9.
Diverse orienteringer
- badebroen – Lone. Badebroen blev taget ned i bedste stil. AU afventer stadig et estimat for
vedligehold af broen.
- Orientering fra dialogmødet for lokalråd i Slagelse Kommune (vedhæftet bilag) - Kirsten
Slagelse Kommunen arbejder på, at der oprettes et korps af bosætningsambassadører som led
i en ny strategi for bosætning i landdistrikterne. Kirsten stiller sig til rådighed i første
omgang.
Slagelse Kommune har inviteret AU til en orientering og en dialog om starten på arbejdet med
Naturparken jf. Kommuneplan 2017 afsnit 9.9 Naturpark. Senere vil kommunen invitere til et
borgermøde.
- Orientering om arbejdet med Biskoppen – Alice
Foreningen Biskoppen er etableret, og har allerede 125 medlemmer. Samarbejdet med
Landskaberne løber frem til udgangen af januar 2019. Der påbegyndes isoleringsarbejde
over den store sal på mandag og det videre arbejde deler sig i to: 1. Køb og istandsættelse
af huset 2. Hvilke aktiviteter skal prøves af i huset, før der kan træffes endeligt valg om evt.
køb.
- orientering fra infrastrukturudvalget (vedhæftet bilag) – Kirsten
De nemme frugter plukkes først.
-…
10. Punkter til næste AU-møde den 15. november
- Præsentationsrunde i det nye AU
- Evaluering af årsmødet
- Halloween - Alice
- Julecafe - Andres og Annalisa
- Julelystænding - Jakob E og Erik
- Solhverv - Lone og Jette
11. Eventuelt - intet under eventuelt.

