Referat fra bytingets arbejdsudvalg onsdag d. 1-3-2017 kl. 19 i Bis’ koppen.
Referent: Andres
1. Valg af ordstyrer
Sanne er valgt
2. Referatet fra d. 1-12-2016
Godkendt
3. Økonomi (drøftelse af mobil Pay med henblik på beslutning)
93769,76 kasse og bankbeholdning
Driftsregnskab for brandberedskab
2016 havde et lille underskud (ca -1300kr)
2017 har de indført at man kan støtte ved køb af klistermærker, så regnskabsåret 2017 ser
godt ud. Beredskabet er klar over at fremad skal de søge om flere midler, men bytinget har
i vedtægterne at underskud skal dækkes af bytinget. Det er svært at søge midler til drift.
Børnebissen vil gerne betale for brandøvelser.
Bytinget opretter deres egen mobilepay konti. Dette vil kræve en smartphone og et
erhversabonnement og en mobilepay aftale.
Jacob bidrager telefon til bytingets mobilepay konti og opretter erhversabonnement i
bytingets CVR nummer og bytinget faktureres.
Biskoppen har accepteret at de ikke længere har trækningsret på 19.000,Biskoppen kan søge Bytinget for hjælp, hvis det brænder.
Det bliver foreslået at regnskab bliver overført til google drevet så bytinget har mulighed
for at tilgå det 24/7 (uden redigeringsret)
4. Principiel drøftelse af arbejdsudvalgets ansvarsfordeling.
Toni og Alice har brainstormet om arbejdsudvalgets opgaver og ansvar.
Alice kunne godt tænke sig at vi er mere åbne og offentlige. Vi kan gøre vores referater og
dagsordner offentlige via bisserup.dk, facebook og hænges op i Brugsen.
Der bliver foreslået at bytinget konstituere en it-post, inventar-post (behøver ikke at være
medlem af arbejdsgruppen) og at vi fortsat har en kontakt-person og en kasser. Dette skal
indføres i vedtægter (kræver vedtægtsændringer).
Et elektronisk nyhedsbrev kunne være en mulighed.
Tovholder-rolen: skal have det overordnede overblik. Hver tovholder kan få taletid på
bytingsmøderne (punkt på dagsorden). Tovholder tænker over deres arrangementer, så
det ikke skal diskuteres på møder i detaljer - tvivler og spørgsmål kan bringes op
bytingsmøder. Tovholder skal sørge for at revidere skemaer og gemme erfaringer efter
evalueringer
Arrangementer kan have flere personer knyttet til, en tovholder og arbejdsgruppe under
sig. Tovholder og arbejdsgruppe laver arbejdet ved siden af bytingsmøderne. Tovholder er
kontaktpersoner, dvs ikke bytingets generelle kontaktperson. Liste med alle arrangementer
kan komme på hjemmeside, kalender, Brugsen opslagstavle.
5. Årets tovholdere
Strandrensning den 2 april kl 10:00, grill klokken 12:00 - Jan Møndrup(Andres, Erik)
Sct. Hans – fredag den 23.6.2017: Jan Richard (Jacob, Per)
Loppemarked lørdag den 1.7.2017: Sanne (Toni, Johanne)
Byfest lørdag den 12.08.2017: Alice (Milo, Erik, Mette)
Årsmøde torsdag den 9. november 2017: Andres (Toni)
Julecafè søndag den 26.11.2017: Toni (Sanne, Andres)
Juletræstændning søndag den 2.12.2017 – kl. 16: Jacob (Alice, Jan Richard)
Solhvervsfest torsdag den 21.12.2017 – kl. 18: Toni og Per
Vise-vært (datoer mangler): Per (Else-Margrethe, Erik)

6. Strandrensning
Bliver d. 2 april klokken 10:00, med grill klokken 12:00. Mødested: Legepladsen (Ved
Dreyer skulpturen). Kim Marker bestilte sække sidste år og Per Ahrensberg transporterede
affaldet sidste år.
7. ” Festen ”
Kan man slå det sammen med Loppemarked? Dem der har stået for loppemarked er
fuldstændig færdige bagefter og kan ikke feste.
Alice tænker at det skal være mere samarbejde - så alle byder ind og bidrager med noget.
Festen skal flyttes pga vejr. Festen skal ikke have pause - det skal køre uafbrudt.
Festen skal ikke tiltrække folk udefra og det vil loppemarked gøre, hvorimod lokale
foreningers deltagelse vil række bredt ud i Bisserup og ikke meget længere end Bisserup.
Ved at inddrage foreninger kan meget af begivenhederne afholdes af foreninger og ikke
bytinget. Bytinget sætter rammerne og foreninger kommer med indholdet.
Toni foreslår at inddrage Lodskroen til at forestå festen om aftenen. Lodskroen vil gerne
deltage - måske forestå festen?
Festen om aftenen kan også være i forsamlingshuset.
Festen kan også bruges af foreningerne til at hverve nye medlemmer.
8. Andres underviser i Google drev
Andres påtager sig at blive it-person og påtager sig at uddanne personer i brug af
dynamisk brug af google dokumenter. Andres påtager sig at få delt hvad der skal deles på
hjemmesiden og gøre det nemt tilgængeligt for folk uden google konto.
Andres starter den elektroniske kalender op og der bliver skrevet kort om det i
bytingsbladet at de skal kontakte Andres på andres.jensen@gmail.com
9. Evt.
Beredskabstyrelsen har tilbud til alle lokalsamfund “robust borger” - Alice går videre med
ideen.
Kageordning til møderne - Turnus, hvor man enten bager selv eller køber det i Brugsen på
bytingets regning. Andres står for kage til næste møde.
Toni foreslår at vi bruger vores penge på borgerne og åbner for arrangementer eller
events der ikke tilhøre traditionerne. Såsom banko, gadeteater, whiskeysmagning,
byvandring. Vi skal tænke ud af boksen og få vores penge til at flyve.
Børnebissen flytter til Antikhuset 1 april og holder fødselsdag/reception/åbningsfest lørdag
den 8 april i de nye lokaler.
Gruppen for aktivering af unge har holdt møde for at brainstorme
Multibanen sætter snart gang i opsætning af fitness stationen.
Der har været efterspørgsel på lys på multibane/fodboldbane.
Tennisklub har drømme om at sætte et grill hus op ved siden af tennisbanen.
Næste møde d. 3-5-2017 kl 19:00 i Biskoppen
Dagsorden til næste møde:
1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af referat
3. Økonomi
4. Orientering fra kommunen.
5. Orientering fra Brugsen
6. Nyt fra tovholdere
7. Evaluering af strandrensning
8. Evt
9. Næste møde

