
Referat fra Torslunde Bylaugs Bystævne Søndag d. 13. marts 2005 
 
Pkt. 1 – Valg af dirigent 
Bystyret foreslog Mogens Spang-Thomsen, der blev valgt uden modkandidat. Dirigenten 
fastslog, at Bystævnet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 

Pkt. 2 – Oldermandens beretning (herunder også festudvalget) 
Normalt plejer jeg, at fortælle om de forbedringer, vi har opnået i året, der er gået. Der har 
været knap så mange synlige som sidste år. Men nogle gange er de knap så synlige mindst 
lige så gode. 

Kommunen  
Jeg synes, vores samarbejde med kommunen har fortsat den positive udvikling. Vi har fast 
to årlige møder – ofte med Borgmesteren - hvor der bliver snakket stort og småt. 

Cykelsti  
Ud over de to faste møder har vi deltaget i kommunens diskussion om trafikhandlingsplan.  
Der var en møderække over sommeren, hvor der blev udarbejdet rapporter. Der blev 
kommenteret på rapporterne, og der blev revideret rapporter.  
Det endelige resultat for Torslundes vedkommende er blevet en beslutning om cykelsti. Her 
er vi ligeledes i dialog med kommunen om udformningen.  

Ellekilde  
Et andet punkt, vi har arbejdet med, er Ellekilde. Her har der været nedsat et udvalg, der har 
arbejdet konstruktivt i forhold til et par forskellige skitseforslag. Jeg har ikke nyt om tidsplan. 
Jeg regner med, at vi fortsat får en aktiv placering i planlægningen.  

Festival 
Endnu en gang har Helle og Sørens arbejde med Torslunde Festivalen overgået sig selv. De 
skal have stor tak for den indsats og det resultat. For anden gang deltog bylauget. Madteltet 
var igen blevet outsourced – som det hedder på nydansk - til os. Her var det Kristine og 
Ulrik, der trak det helt store læs. Der var flere frivillige, men jeg tror, at der stadig er plads til 
et par mere. Det gav ca. 3.000,- kr. i overskud. Datoen er d. 27. og 28. maj.  

Kirke og pasta  
Det var en succes, vi fik sat i gang sidste år. Christian tog børnene med i kirken, mens andre 
sørgede for lidt pasta. Her var det Ulrik og Christian, der tog initiativerne, mens Kurt var 
meget behjælpelig med børnene. Nu har det nye menighedsråd overtaget opgaven, og vi ser 
frem til samarbejdet.  

Træer  
Forrige år nåede vi ned til åen med vores frugttræer. Vi fik ikke beskyttet dem godt nok mod 
haregnav, så vi måtte genplante ca. 20 nye. Nu er alle blevet beskyttet. Kommunen har sat 
to fine bænke op derude. Så nu er det bare om at nyde udsigten og frugterne til sommer. Vi 
vil arrangere et klippekursus derude.  

FESTUDVALGET  

Igen i år har festudvalget ydet en kæmpe indsats og præsenteret os for en fin vifte af 
arrangementer. Det vil Dorte fortælle mere om som en del af beretningen. 



Dorthe`s beretning  
 
Ved sidste bystævne blev der nedsat et festudvalg på 7 personer, som i løbet af april fik 
lavet en begivenhedskalender for året indeholdende de 4 ”sædvanlige” fester og derudover 
en ølsmagnings-aften.  

De ”sædvanlige” fester 
De sædvanlige fester dækker over Grundlovsfest, Høstfest, Julefest og Fastelavnsfest. Alle 
fire arrangementer er blevet afholdt med rigtig stor opbakning og dejlig stemning.  
 
Til Grundlovsfesten blev der igen skaffet mange sponsorpræmier til brug i boderne. Men da 
der også ryger mange præmier hvert år, vil vi meget gerne høre fra jer, hvis der er nogle, der 
har sponsormuligheder, evt. gennem arbejdspladser. Vi vil også meget gerne ha’, hvis der er 
en eller to, der vil være behjælpelige med at skaffe præmier ved at gå rundt til butikker, bla. i 
City 2, da dette er ret tidskrævende.  
 
Mht. høstfesten skal der være en stor tak til Charlotte og Jens for ”husly”. Som altid en god 
afslutning på sommeren.  

Julefesten blev som noget nyt, afholdt på Vandværket. Det var et rigtig hyggeligt 
arrangement med gåtur over engen, ”besøge” vandværksnisserne, julelege, sange med 
mere og endelig afslutning på Ellekilde med gløgg og æbleskiver. 

Fastelavnsfesten, som lige er blevet afholdt, var som sædvanligt et tilløbsstykke med 
rekorddeltagelse, familiegudstjeneste og efterfølgende slåen katten af tønden.  

 

Ekstra arrangementer  
Vi har for nylig forsøgt afholdt en ølsmagning, hvilken dog måtte aflyses pga. for få tilmeldte. 
Dette kan dog skyldes meget sen indbydelse, hvilket vi beklager. Vi regner med fremover, 
som vi øvrigt også normalt gør, at uddele indbydelser 2-3 uger før tid.  

Herefter blev Oldermandens beretning vedtaget uden kommentarer. 
 
Pkt. 3 – Regnskabsaflæggelse 
Skatmesteren gennemgik regnskabet, der udviste et lille overskud på ca. 200,- kr., hvilket 
med de mange aktiviteter i årets løb må betragtes som tilfredsstillende. 
Egenkapitalen nu er på ca. 23.000,- kr. 
Ellers ingen kommentarer til regnskabet. 
 
Pkt. 4 – Fastsættelse af kontingent 
Bystyret foreslog, at kontingentet skulle vedblive at være kr. 200,- pr. husstand for fuldt 
betalende medlemmer, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 
 
Pkt. 5 – Valg i henhold til vedtægterne 
 
1) På valg var Skatmester Ulrik B. Nielsen, der blev genvalgt uden modkandidat. 
 
2) På valg var Bymand Sussi Brandt, der også blev genvalgt uden modkandidat. 
 
3) På valg var Bymand Kristine Garde, der også blev genvalgt uden modkandidat.  



4) Som 1. suppleant blev Arne Frøsig genvalgt uden modkandidat.  

5) Som revisorer blev Hans Henrik Jensen og Nikolas Ioannou genvalgt. 
 
Pkt. 6 – Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
 
Pkt. 7– Eventuelt

Borgmester Ole Bjørstop indledte punktet eventuelt med en status over vores cykelstiprojekt 
samt fremtiden for Ellekilde-grunden.  

Cykelsti:  
Borgmesteren orienterede om de 2 muligheder, der arbejdes med. Enkeltrettet i hver retning 
og dobbeltrettet i eget trace. Kommune og Bystyre er mest til dobbeltrettet i eget trace syd 
for Torslundevej, hvilket et flertal på Bystævnet også gav udtryk for. Der vil blive tale om 
mindre ekspropriationer nede ved Køgevej, men forhåbentligt vil alle have forståelse for og 
få glæde af den nye cykelsti. Forventes at kunne tages i brug til skolestart 2006.  
Cykelsti gennem byen samt videre ud til Solhøj er p.t. ikke projekteret og der forefindes 
ingen tidsplaner.  
I forbindelse med cykelsti blev parkeringsproblemerne omkring Ellekilde nævnt. Der oprettes 
flere P-pladser på Ellekildes areal i den nærmeste fremtid.  

Ellekilde:  
Borgmesteren fremlagde en af flere skitser til en mulig fremtidig bebyggelse. Der foreligger 
p.t. ingen konkrete planer, dog ligger det fast at boldbane og legeplads ikke bliver en del af 
området fremover. Kommunen vil derimod søge at etablere rekreativt område i forbindelse 
med Thorslundemaglevej.  

Debatten gik videre på, om området skal sælges samlet til et totalentreprenør eller udstykkes 
i enkeltparceller. Flere tilkendegav at de gerne så området udstykket i enkeltparceller. 
Borgmesteren fremførte, at et nyt fælleshus økonomisk kun kan lade sig gøre, såfremt 
udstykningen bliver et samlet projekt. Kommunen har ikke selv økonomi til at drive et 
fremtidigt fælleshus. (Og det har Bylauget heller ikke p.t.)  

Flere gav udtryk for at de germe vil have mere information fra Bystyret.  
Vores website har ikke været vedligeholdt længe ( I skrivende stund er der kommet ny 
version med ny webmaster !! )  samt at der stadig gerne må komme skrivelser i 
infokasserne. Er taget til efterretning.  

Søren Festival kom med en kort peptalk for Torslunde Festivalen. Vil du vide mere, klik ind 
på www.torslunde-festival.dk. Bylauget er igen i år ansvarlig for madboden. Vil du også gerne 
være med, tag kontakt til Kristine Garde på mail. krg@dhi.dk.  

Ved pennen.  
13. marts 2005  
Ulrik Bjørn Nielsen 
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