Møde 11 oktober 2017 kl. 19 i Bis`koppen
Tilstede: Jan Møldrup, Alice Jelen, Erik, Jakob, Toni, Else-Margrethe, Johanne, Andres, Mette. Knud.
Afbud: Sanne og Per
Fraværrende: Milo
Referent: Andres
1. Valg af ordstyrer
Johanne
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Økonomi
96.965,77 kr totalt.
Udgifter ca 130K
Indtægter ca 126K
Udestående: Husleje af forsamlingshus.
Jan foreslår at vi kan deponere bonner fra brugsen i brugsen - i en konvolut. Så er der håb om at det er
nemmere at holde styr på bonner.
Der kan søges medlemsstøtte og lokaletilskud hos Slagelse kommune - måske vi skal undersøge det i
fremtiden.
4. Orientering fra kommunen
Knud:vedtaget budget i Kommunen med bred tilslutning.
Der skal findes penge: Kommunen har optaget lån, hævet skatten, besparelser/effektivisering på driften og
skubbet anlægsinvestering ud i tiden. Målet er overskud i 2018, balance i 2019-2021.
Der er afsat 2 mio. til naturpark, som kan hentes af borgerne med gode projekter.
5. Orientering fra Brugsen
6. Evaluering
Der har ikke været afholdt events siden sidste møde - så intet at evaluere.
7. Nyt fra tovholderne
Vise-værterne: 25 oktober kl 19:30. Per er tovholder. Else-margrethe kan ikke komme. Vise-vært gruppen
finder de hænder der skal bruges.
Årsmøde: Der bliver fortalt overordnet fra Toni, derudover skal tovholdere selv præsentere deres events. Vi
modtager gerne punkter til dagsorden som kan tages op til årsmødet.
Forslag til dagsorden: Hvordan skal arrangementer afvikles i fremtiden. Arbejdsgruppen vil gerne have en
mere græsrods-agtig tilgang - arbejdsgruppen vil gerne facilitere gode ideer, men arbejdsudvalget er kørt
tørt i at lave alt det fysiske arbejde og trække begivenheder for andre.
Der skal vælges 5 nye personer ind i arbejdsgruppen.
Jan Møldrup vil gerne trække sig før tid, men i bod har han tilbudt sin hustru Kirsten. (Jan har meget at se til
med forsamlingshuset).

Dagsorden: gang i byen:
Vi håber at følgende vil fortælle lidt om deres projekt:
Vinterbaderne
Club Bisse
Halloween
Teatergruppen
Børnebissen
Tennisklubben
Biskoppen vil gerne fortælle om deres projekt og fremtiden for missionshuset
Torsdagsklubben
Sejlklubben
Chaplinklubben
Multibanen
Fællespisning
Valodia
Udstllingsgruppen
Brandberedskab
Akuthjælperne
Efter årsmødet skal gruppen konstituere sig, men måske man skal mødes og lære hinanden at kende før der
tages fat på arbejdet. Så kan nye medlemmer få en bedre fornemmelse af maskineriet.
8. Input fra eksterne møder og arrangementer.
DR har fisket efter nogle historier om almindelige borgere der har løftet projekter med frivillig arbejde.
9. Ansøgning fra Bisserups Teatertrup
Teatergruppen har søgt om garanti for udgifter til en forestilling i bødehuset på vinkelvej. Her kan der
opstilles scene og øves i god tid. Det er målet at projektet skal tjene sig selv hjem ved salg af billetter og
salg til forestilling.
Bytinget vil gerne støtte projektet
10. Evt
Fremadrettet skal møder i arbejdsgruppen holdes tirsdage eller torsdage i biskoppen så vi kan udnytte
varmen og evt kageoverskud.
Slagelse kommune har købt adgang til Fonde.dk, som bytinget har benyttet sig af.
Bytinget har adgang til fonde.dk og borgere kan få adgang ved at kontakte Andres
(andres.jensen@gmail.com)
10. Næste møde
Onsdag 15 november kl 19:00

