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Referat fra Bytingets årsmøde fredag 9 november 2018 kl 19
i Bisserup Forsamlingshus.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budget
5. Fremtidig virksomhed
6. Indkomne forslag
a. Bis’koppen
b. Fællesspisningerne
c. Borddebat om Brandberedskabet, Bytingsbladet, multibanen
og legepladsen, hjemmesiden og facebook
7. Nedsættelse af stemmeudvalg
8. Valg af 7 arbejdsudvalgsmedlemmer og 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Evt.

Ad. 1
Til dirigent valgtes Jan Møldrup, som konstaterede at generalforsamlingen/årsmødet var indkaldt i
overensstemmelse med vedtægterne med mindst 14 dages varsel. 58 medlemmer var mødt op.
Ad 2
Til referent valgtes Anne-Charlotte Harhoff.
Ad 3
Alice Jelen aflagde beretning:
Arbejdsudvalget (herefter forkortet AU) har jf. vedtægterne mangfoldige opgaver som f.eks. at virke til
glæde for Bisserups borgere, at være bindeled til offentlige myndigheder, løbende at orientere
bisserupperne og skabe det bredest mulige samarbejde, samt at varetage Brandberedskabet.
Årets afholdte og populære aktiviteter som f.eks. Sct. Hans, loppemarked, julecafe, juletræstænding,
solhverv og viseaftener er blevet afviklet. Havnefesten er sat på pause, mens Halloween er kommet med i
bytingsregi.
AU har haft mange lokale spørgsmål oppe at vende bl.a. oprydning på strandengen, lys på Poststien,
parkeringsforholdene ved stranden/på havnen/ på Havnevej, driften af Multibanen. Dertil kommer jævnlige
henvendelser fra kommunen. Så der har været nok at tage fat på og man indså hurtigt, at alle ikke kunne
involvere sig i alt, og derfor nedsattes nogle undergrupper, der har arbejdet med bl.a. infrastruktur,
Bis’koppen, samarbejde med lokalrådene fra Rude/Venslev/Ørslev/Glænø samt den planlagte Naturpark.
Knud Vincents har deltaget i næsten alle AUs møder, hvilket har været meget nyttigt og til fælles glæde.
Alice sluttede med at takke dette AU for dejlige, konstruktive møder med godt humør, respekt for
forskelligheder og hvor fælles ansvar har været bærende.
Beretningen blev godkendt med klapsalver!
Den fulde beretning vil kunne ses på hjemmesiden.
Ad 4
Lillan Garby præsenterede regnskabet, som viste at der pr 31.10.18 var et overskud på 3.755,52 kr.
Efter få afklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt med bifald!
For at kunne planlægge kommende aktiviteter og tage højde for de dermed forbundne og forventede
udgifter præsenterede Lillan derefter som noget nyt et arbejdsredskab for AU, nemlig et udkast til budget
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for det nye regnskabsår. Alle tænkte indtægter og udgifter var listet op og viste at udgifterne overstiger
indtægterne med 9.780 kr. Budgetudkastet skal ikke godkendes.
Ad 5
Alice Jelen fortalte om det afgående AU’s tanker for det kommende år. Man håber, at det nye AU vil
fortsætte de gode traditioner omkring årets arrangementer, og at det lokalrådssamarbejde, der er startet i
år, vil videreudvikles og blive mere konkret. AU ønsker sig, at det nystartede initiativ med infrastrukturen
fortsætter og gerne i samarbejde med byens foreninger. Der er brug for mange hænder til at afvikle byens
arrangementer, og det er positivt, at der oftest er mange, der stiller op til de enkelte opgaver som f.eks.
loppemarkedet, som er en kæmpe opgave – der er altid plads til flere hjælpende hænder!
I forbindelse med dette punkt havde Kirsten Møldrup kikket på byens aktiviteter med en nytilflytters øjne
og havde dekoreret en hel væg med plancher over samtlige foreninger (15 + grundejerforeninger),
arbejdsgrupper (9 + fællesspisningerne), fællesarrangementer (11) og lokale netværk (2)! I alt er ca. 132
borgere inkl. AU (ud af en befolkning på ca. 550) engageret som f.eks. bestyrelsesmedlemmer.
Der blev opfordret til, at man melder sig til AU, når man har lyst, tid og kræfter til at hjælpe med praktiske
opgaver …. man vil blive modtaget med tak! En tilmeldingsseddel ”Arbejdsgrupper og ad hoc opgaver i
Bisserup” blev omdelt.
Ad 6 a
*Biskoppen: Orientering ved Kim Marker og Frank Gulddagger: Foreningen Bis’koppen har hurtigt fået
mange medlemmer. Der er nu isoleret på loftet i den store sal, som også er blevet malet. En varmepumpe
er bestilt. Der arbejdes på at købe huset til en pris af 335.000 kr. til hvilket beløb der skal søges midler hos
diverse fonde. Firmaet ”Landskaberne” er en god støtte i denne proces.
Vigtigt at huske at Bis’koppen IKKE er en konkurrent til Forsamlingshuset – men et supplement.
Ad 6 b
*Fællesspisningerne: Alice Jelen havde lavet et udkast til nogle overordnede rammer, da der er behov for at
afklare nogle arbejdsgange omkring fællesspisningerne. Bl.a. omkring koordinering og afregning af
indkøbene i Brugsen, som beder om, at alle bestillinger er så præcise som muligt, og at afregning sker med
Thomas. Alice Jelen præsenterede forslaget, som blev drøftet livligt. Enighed om at fællesspisningerne IKKE
må give underskud. Alice arbejder videre med alle de gode forslag og ideer, der kom frem, og laver en
endelig vejledning, som heftes ind i den blå madbog.
Ad 6 c
Kirsten Møldrup lagde op til borddebat med det formål at inspirere, fastholde og styrke arbejdet i nogle af
byens uformelle aktivitesgrupper: 1) Brandberedskabet 2) Bytingsbladet 3) Mulitibanen og legepladsen 4)
Hjemmesiden og facebookgruppen.
Der var på forhånd udpeget bordformænd/kvinder samt referenter til hvert af de 4 borde.
Forsamlingen delte sig i 4 grupperinger, og man gik til bordene med opfordring til at komme med gode
ideer. Livlig snak ved alle borde – efter nogen tid skiftede man til et nyt bord.
Alle ideer bliver drøftet videre i AU og meldt ud i første nummer af Bytigsbladet 2019.
Ad 7
Vivi Guldagger og Jacob Borello meldte sig som stemmetællere.
Ad 8
Johanne Markus, Erik Holmgren, Jacob Egeskjold og Sanne Nielsen var på valg og ønskede ikke genvalg.
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Jacob Højgaard ønskede at træde ud af AU.
Der har for 2018 ikke været suppleanter.
Lillan Garby, Jette Elverdam, Lone Langkilde og Annalisa Leonardo Pedersen var ikke på valg.
Andres Eskjær Jensen, Alice Jelen og Kirsten Møldrup var på valg og blev genvalgt med bifald!
Knud Kronborg, Kirsten Hesselberg Simonsen og Jens Skou Andersen stillede op og blev valgt med bifald!
Det vil sige, at det nye AU består af 10 medlemmer. Ifølge vedtægterne skal der være 12 medlemmer,
hvorfor der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i januar 2019 mhp en vedtægtsændring af § 10,
således at arbejdsudvalget kan bestå af 10 medlemmer.
Som suppleanter blev Jens Christian Eskjær Jensen og Bente Holmgren valgt med bifald!
Følgende af de afgåede AU medlemmer ønsker fortsat at varetage nogle særlige opgaver:
Erik Holmgren: Multibanen.
Jacob Egeskjold: Samarbejdet mellem lokalrådene i Kirkeskovskolens distrikt
Sanne Nielsen: Loppemarkedet inkl. laden, hvor loppemarkedstingene opbevares.
Jacob Højgaard: Hjemmesiden og facebookgruppen i samarbejde med Lykke Jensen
Alice Jelen takkede de afgåede medlemmer for godt samarbejde og en stor arbejdsindsats i 2018.
Ad 9
Som revisorer valgtes Grethe Wallentino og Kim Marker.
Ad 10
*Jens Christian Eskjær Jensen opfordrede til at forsøge at koordinere events her i byen og Skælskør, så vi
undgår, at flere events finder sted på samme dag. Måske kunne Andres kreere en elektronisk
fælleskalender?
Lykke Jensen opfordrede i den forbindelse til, at ALLE arrangementer så hurtigt som muligt lægges på
hjemmesiden med dato.
*Kurt Hejlesen gjorde opmærksom på, at der IKKE må parkeres på busholdepladsen – det koster i bøder!
Han foreslog lys på forsamlingshusets P plads. Desuden foreslog han, at det burde undersøges, om det
kunne være muligt at åbne laden til loppemarkedstingene via mobiltelefon?
*Når der er arrangementer udover det sædvanlige i Bis’koppen kniber det med P pladser – og det er ikke ok
at parkere på Brugsens P plads ved disse lejligheder.
*Toni Andersen spurgte, om der evt kunne indføres et kontingent for at være medlem af Bytinget, hvortil
Jacob Borello svarede at ALLE borgere i Bisserup automatisk er selvskrevne medlemmer, og at man derfor
ikke kan opkræve et kontingent. Lykke Jensen tilføjede at frivillige bidrag til Bytinget ALTID er velkomne og
modtages med TAK!
Det nye AU vil tage disse ideer og overvejelser med i deres videre arbejde.
Alice Jelen sluttede aftenen af med at takke dirigenten og ALLE tilstedeværende for en god aften!
Vivi Guldagger takkede på alles vegne AU for deres KÆMPESTORE ARBEJDE, den flot tilrettelagte aften samt
de smukke og indbydende plancher!
Referent
Anne-Charlotte Harhoff

