Referat fra møde i Bytingets arbejdsudvalg den 3. maj 2018 kl. 19 i Biskoppen.
Afbud fra Kirsten, Jette
Til stede: Sanne, Erik, Johanne, Jakob H, Jakob E, Annalisa, Lone, Lillan, Alice
1. Valg af ordstyrer
Alice
2. Godkendelse af referatet fra den 5. april
Godkendt
3. Orientering fra Slagelse Kommune – Knud
Meldt afbud
4. Orientering fra Brugsen – Tomas
Meldt afbud
5. Evaluering af strandrensningsdagen - Alle
Det var godt med et skema til planlægningen. Skemaet er nu opdateret til næste års
planlægning. Der var heldigvis ikke så meget affald, og det er dejligt, at samarbejdet med
Slagelse Kommune betyder, at det indsamlede affald bliver hentet. Det fungerede godt med
en velkomst fra tovholder Kirsten, der også takkede af, da indsamlingen var slut.
Forplejningen til indsamlerne var fin, og det var et hyggeligt arrangement.
6. Sankt Hans – Jakob E.
På baggrund af de gode erfaringer sidste år besluttede Bytingets arbejdsudvalg , at der skal
være vagter ved bålpladsen de sidste tre weekender inden Sankt Hans for at sikre, at der
kun afleveres brandbart materiale. Der vil være åbent for aflevering af tørt brandbart
materiale i tidsrummet kl. 10-13. Vi lavede en vagtplan. Annalisa og Lone laver heks. Knud
Strandby opfordres til at holde båltalen. Jakob E. skriver til Bytingsbladet.
7. Orientering vedr. fjernelse af bådvrag o.lign. – Annalisa og Johanne
Johanne har kontaktet Miljøstyrelsen og Slagelse Kommune. Da vragene ligger på privat grund,
er der ikke hjemmel til at fjerne dem. Der har også været kontakt til Holsteinborg gods, der
ikke umiddelbart er indstillet på at arbejde på at få vragene fjernet. Dog kunne et evt.
samarbejde mellem frivillige fra byen og godset måske komme i stand, da godset er enige
med AU om, at bådene rent miljømæssigt bør fjernes. Før en evt. fjernelse skal det
undersøges, hvordan vi sikrer os juridisk i forhold til at fjerne privat ejendom. AU besluttede,
at der arbejdes videre med sagen sammen med ejeren af området.
8. Orientering om halvtag på legepladsen – Annalisa
Annalisa har kontaktet Slagelse Kommune for at undersøge muligheden for at opstille et halvtag
på legepladsen til beskyttelse mod regn og blæst. Da legepladsen benyttes af både byen og
mange gæster, er det absolut en mulighed, at der kan bevilges midler til opsættelsen. Det

kræver noget forarbejde med en tegning og opstilling af et budget, før der kan sendes en
ansøgning. AU besluttede, at der arbejdes videre med sagen.
9. Loppemarked – Sanne
Der er sat lås på laden, hvilket har bevirket, at der forsvinder færre effekter.
Loppemarkedet er i år den 7. juli, og der skal sættes telte sættes op torsdag den 5. juli. Der skal
som vanligt samles folk fra byen, som kan hjælpe med forberedelsen, salget og
oprydningen.
Sanne og Alice sørger for indlæg i Bytingsbladet.
10. Toiletterne ved stranden – Lone
Bytinget vil bede kommunen om at udvide åbningstiden fra 1 april – uge 43.
AU vil ikke umiddelbart bede om at få opsat midlertidigt WC, da det nye er lovet færdigt senest d
1. juni og dermed inden højsæsonen. Der henvises i øvrigt til toilettet ved Forsamlingshuset.
11. Orientering om økonomien – Lillan
Der er styr på økonomien – dog kræver Brandbredskabets økonomi en ekstra indsats. Ved
Sankt Hansbålet – som vi jo kun får lov til at gennemføre, fordi vi har en brandbil på pladsen
– vil vi opfordre til, at de fremmødte donerer lidt til brandberedskabet. Derudover opfordrer vi
brandberedskabet til fortsat at promovere deres stickers.
12. Arbejdet med en LUP for Bisserup – Alice
Der har været afholdt et møde med Anne Justiano fra Slagelse Kommune, hvor arbejdsgruppen
blev orienteret om, hvordan der kan arbejdes med en Lokal Udviklingsplan. Hvis Kommunen
skal støtte arbejdet, kræves det, at flere lokalområder arbejder sammen om nogle fælles
temaer. Sideløbende kan hvert lokalområde arbejde med egne temaer. AU besluttede at vi
foreløbigt inviterer lokalrådene fra Rude, Ørslev og evt. Glænø og Venslev til et uformelt
møde efter sommerferien for at afdække, om der er fælles interesser, der kunne arbejdes
videre med. Umiddelbart kunne skolen, den kollektive trafik og måske Naturparken være
interessante temaer. Jakob E. er tovholder på indkaldelsen.
Da vi ikke umiddelbart har besluttet at gå i gang med at arbejde med en LUP, besluttede vi
lokalt at arbejde videre med de 2 temaer, der har tegnet sig igennem de sidste måneder:
1. En støtte til den fortsatte udvikling af aktiviteterne i Biskoppen – tovholder Alice
2. Infrastrukturen i byen – herunder parkeringsmuligheder, belysning, trafik omkring havnen
m.m. – tovholder Kirsten

13. Arbejdet med ”Fælleshuse i Bisserup – Alice
Arbejdsgruppen har afholdt to møder med repræsentanter fra Biskoppen, og der er sat et
arbejde i gang mhp at undersøge mulighederne for at udvide aktiviteterne i huset.
14. Bytingsbladets juninummer
Orientering om muligheder – nye og gamle på Multibanen - Alice

Kommende arrangementer – Sankt Hans Jakob E., loppemarked Alice og Sanne
Orientering om arbejdet med Fælleshuse + evt. LUP - Alice
Annalisa laver et generelt skriv om AU`s arbejde mm
Erik skriver lidt om strandspisningen
indlæg skal sendes til Lykke Jensen inden d. 1 juni.
15. Punkter til næste møde den 7. juni
Sankt Hans, loppemarked, orientering og drøftelse af mødet 8. maj, dagsordenspunkter til
invitationen til lokalrådene. …..
Dagsordenspunkter sendes senest til 1 juni til Alice
16. Eventuelt
Jakob H: Børnebrunch (”Fællesspisning for børnefamilier”) i Biskoppen er under planlægning
Endelig dato meldes ud senere.
Jakob H. har snakket med Lykke Jensen om at overtage den tekniske del af www.bisserup.dk.
Ansvaret bliver delt ud til underansvarlige. På sigt skal der arbejdes med en fornyelse af
hjemmesiden.
Annalisa: Der arbejdes med en ”Bisserup Musikdag” – evt. i August. Bytinget vil meget gerne
støtte op om arrangementet.
Landsbyguide: Alice forsøger at finde evt. interesserede, der vil være ”by-guide”

