Referat af

Årsmøde i Bisserup Byting
Fredag d. 11. november 2016 kl.19
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Knud Vincent – generalforsamling er lovlig og der var ingen indvendinger
2. Valg af referent
Andres Eskjær Jensen
3. Beretning
Vedhæftet som dokument (Børne Sankt Hans blev afholdt i Skovkrogen og ikke pølsekrogen)
Loppemarked flytning er et håb på at nedsætte arbejdsbyrden for arbejdsgruppen.
Ernst foreslår at ’pifte’ havenfesten op, og håber at tiltrække flere børn som i gamle dage.
Der bliver udtrykt bekymring om tilslutning til loppemarked efter flytning.
Søren vidergav brandkorpsets tanker om snkt hans bål.
4. Fremlæggelse af regnskab
Else-Margrethe Marker fremlagde regnskabet.
Per Ahrnsberg adspørger ekstraregning fra TørDuBoPåLandet: svar: Betonblokke og mad
Lars Birger: vil gerne dæmpe panikken, da 50K er fornuftigt beholdning.
Ynge kommenterer at underskud stiger
Lone langkilde: Hvis det skrider kan man vel lukke for udgifter til underforeninger
Yngve: Vi har haft store udgifter, som nok ikke er der næste år og det er dem vi skal undgå de
kommende år
Jens: påpeger at Biskoppen gør det godt og de netop ikke har brugt af deres trækningsret.
Regnskabet blev godkendt.
1. Fremtidig forretning
Toni: Havnefesten skal tænkes i nye tanker
Andres: Arbejdsgruppen har for meget arbejde og vi prøver at nedsætte det ved ændringer af
arrangementer
Yngve: Legedag for børnene var et hit og bliver efterspurgt
Toni: Sanne fra Strædet har lavet et kæmpe arrangement ved Hallloween og hun skal have en hånd.
Ukendt: Efterspørger en børnedag der ikke nødvendigvis skal hænge sammen med andre
arrangementer.
Toni: Vi tænker det nu ind i byfest/havnefest
Johanne håber at vi kan holde ’havne’ temaet i havnefesten og efterspørger at man undgår
’død’punktet mellem frokost og aftensmad, så folk ikke når at komme hjem og slappe af og ikke kan
komme i gang igen.
Birgitte: Havnefesten havde for få Bisserupborgerer og det var udefra kommende
Jette: Siger at glade mennesker er glade mennesker ligegyldig hvor de kommer fra, men det er et
stort arrangment
Frank: Undgå at Campingpladsen holder fest samtidig
Lars Birger: Det er synd at aftenene skulle forsvinde, men vi skal være realistiske… vejret er
afgørende da det kan ’ødelægge’ aftenen. Havnens dag blev et hit og der var vejret heldigvis med.
Det er også dyrt at vinden ødelægger telte.
Ukendt: Vi kan flytte aftenfesten til sportspladsen
6. Nedsættelse af stemmeudvalg
Lykke og Jette er udpeget til stemmetællerer
7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Medlemmer der ikke er på valg:
Andres
Per
Toni
Jan
Mette
Else-Margrethe
Nye medlemmer:
Erik Holmgren bholmgren028@gmail.com 6161 1415
Jan Møldrup 23439082 janmoeldrup@gmail.com
Milo stiller op (Bliver valgt for ét år) 30518757 milobuur@outlook.dk (messenger)
Alice Jelen thomasenjelen@gmail.com 25 56 54 04
Johanne 41680798 markus2809@gmail.com

Sanne
Jakob jakob@egeskjold.net 22989102
Suppleanter: Kim Marker og Peter Adler
Lars Birger opfordrer til at inviterer Thomas fra Brugsen
Stemmetællerne sov i timen og vi endte med 13 medlemmer. Vi fortsætter med 13 medlemmer så vi
har en buffer hvis nogle skulle træde ud.
8. Valg af 2 revisorer
Grethe Valentino og Yngve Christensen blev valgt
Grethe og Yngve fortsætter som revisorer
9. Eventuelt
Kirsten inviterer alle ned på mandag hvor en fortæller fra Zimbabwe kommer og fortæller 19:0021:30
Frank: Årets tilbud: Frank vil gerne opsætte mikrofoner til alle arrangementer og uddanne folk i det.
Knud: Takker for godt samarbejde med bestyrelsen
Toni: Takker knud for godt samarbejde.
Alice: Spørger om information omkring flygtninge i Rude
Knud: Processen er trukket ud, men man ved stadig ikke hvornår.

Og så var der kagedyst med flotte præmier, vundet af:
Birgit vandt førstepræmien
Milo vandt andenpræmien
Gitte vandt tredjepræmien
Ialt deltog 6 kager. Kagerne var meget flotte og niveauet var meget højt. Der blev kage tilovers trods et
fremmøde på ca 60 mennesker.

Etablering af bestyrelse
Julecafee d. 20 november
Per og Andres sætter borde op kl 09:00
Mødes 11:30-16:30
Kommer ikke: Alice, Mette og Milo
Lørdag d. 26 november kl 14.00 mødes vi ved Brugsen og sætter lys op og Sanne sørger for
Godteposer. Toni spørger Knud om at spille til arrangementet. Toni og Andres trykker sange op.
Første møde Torsdag d. 1 december klokken 19:00 i Biskoppen
Her skal vi planlægge Solhverv og evaluere på julecafee og tænding
Jan sørger for at der ikke skal slukkes for varmen i Biskoppen efter åbning.

