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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) 
Året der er gået, har ikke været et af de mest epokegørende i Bylaugets historie  
Bortset fra Torslundevej 79 har Bylaugets arbejde primært bestået i at vedligeholde de 
tidligere tiders resultater. 
Kommunen 
Vi har fortsat vores traditionelle ½ års møder med kommunen. Vi betragter det som meget 
værdifuldt med den tætte kontakt og vi opfatter, at kommunen mener det samme. Det har 
givet os en tættere adgang til beslutningerne. 

Torslundevej 79 
I forhold til Torslundevej 79 har bylauget indsendt en klage til Amtet. Vi har forsøgt at få 
kommunen med som medspiller i klage sagen, men det er ikke lykkedes endnu. 
Kbh´s vand (Kbh´s energi) har ligeledes klaget dels over beslutningen og dels over ikke at 
være blevet informeret. 
Naturfredningsforeningen har kva deres organisering ikke klaget, men vil kigge på sagen. 

Cykelsti 
At vi får cykelstien er  nu en kendsgerning. 
Den står klar til skolestart august 06. 

Ellekilde 
Nu skal ideerne omkring Ellekilde til at udmyndte sig i noget konkret.  
Borgmesteren er kommet for bla. at fortælle lidt om status på Ellekilde. 
Vi har arbejdet med forskellige ideer til erstatning for Ellekilde. Vi har bl.a. kontaktet 
Menighedsrådet for at få et fælles fodslag på beboerhus og boldbaner, men i første omgang 
har vi fået et nej. 

Festival 
Søren og Helle havde endnu engang overgået sig selv med en fantastisk festival. Tak. 
Bylauget stod igen i år for madteltet og her fik vi skabt et overskud på ca. 5.000,- 
Igen var det Ulrik og Kristine der trak i trådene. 
Helle og Søren har valgt at trække sig delvist og Ulrik og Jacob er kommet med i projektet. 
Jeg håber, at Bylauget vil kunne fortsætte med madteltet. 

Kirken  
Det projekt Ulrik var med til at starte for to år siden er blevet bæredygtigt og ligger nu i 
menighedsrådets regi. Her har man fået nogle meget fine arrangementer op at stå. Jeg vil da 
ikke undlade at nævne at næste arrangement er med Paul Banks. 

  

Træer 
Jeg har spist de første kirsebær ude fra Torslundemaglevej. 



Der bliver sikkert en del i år. 
Træerne har en barsk placering med masser af vind – og harer –og snerydningskøretøjer. 
Igen er der nogle der er bukket under, men vi har valgt at springe et år over mht. 
retableringen. 
Vores gartner Michael mener, at vi skal vente et år mere med at klippe æble og 
pæretræerne. 
Det kan være, at vi skal se på stenfrugterne til eftereåret. 

Hjemmesiden 
En stor tak til Nikolas for hans store og flotte arbejde med hjemmesiden. Det er et fint forum 
at få diskussionerne frem på. Og en perfekt informationskanal. 
Tak til Nikolas. 

Festudvalg 
Vi har i den forløbne sæson været et festudvalg på 6 personer, som har stået for de 4 
”sædvanlige” fester og derudover en vinsmagningsaften. 

De ”sædvanlige” fester 
De sædvanlige fester dækker over Grundlovsfest, Høstfest, Julefest og Fastelavnsfest. Alle 
arrangementer er blevet afholdt med rigtig stor opbakning og dejlig stemning. 

Fastelavnsfesten 2005 var som sædvanligt et tilløbsstykke med rekorddeltagelse, 
familiegudstjeneste og efterfølgende slåen katten af tønden. 

Selvom vejret ikke helt var med os ved dette års Grundlovsfest, kom der mange til en 
hyggelig eftermiddag, hvor der dog sjældent er solgt så meget varm kaffe og så lidt øl. Ole 
Bjørnstorp var igen i år ude til Grundlovstale og ellers gik eftermiddagen som vanligt ved 
boderne og hoppepuden. 
Som altid bruges der megen tid med at skaffe præmier, og vi får faktisk en del præmier 
gennem butikker i City 2 samt Ishøj ByCenter. Vi vil dog meget gerne ha’, hvis der er en eller 
to mere, der vil være behjælpelige med at skaffe præmier ved at gå rundt til butikker, så man 
får et mindre område hver især. 
Hvis der er nogle, der endvidere har sponsormuligheder evt. gennem arbejdspladser, vil vi 
meget gerne høre fra jer. 

Høstfesten blev som de sidste par år holdt på ”Håberdetgård”/Lindegård. En god 
sensommerfest med god mad, hyggesnak og dans. Stor tak til Charlotte og Jens for ”husly”. 

Julefesten blev afholdt dels på Benzonsdal og dels på Ellekilde. Det var et rigtig hyggeligt 
arrangement med gåtur gennem skoven, dansen om juletræ, høre Helle fortælle om jul og 
nisser, julelege med risengrød og pebernødder og endelig afslutning på Ellekilde med gløgg 
og æbleskiver for at få varmen igen. 

Fastelavnsfesten, som lige er blevet afholdt 2006, var som sædvanligt nogle skønne timer 
med familiegudstjeneste og efterfølgende slåen katten af tønden. Der var ikke helt så mange 
som sidste år, (ca. 70) men det var jo også i forbindelse med vinterferien i år, hvilket kan ha’  
en indflydelse.  

Ekstra arrangementer 
Vi har for nylig forsøgt afholdt en vinsmagning, hvilken dog måtte aflyses pga. for få 
tilmeldte. Hvad dette skyldtes, vides ikke, men måske at hovedparten skal skaffe 
børnepassere. Derfor kunne et evt. voksen arrangement måske laves en søndag 



eftermiddag, hvor der kan laves fælles leg/pasning af børnene. Ideer modtages gerne. 
  

Afslutning og fremtid 
Mht. økonomi har vi fra bystyrets side haft bevilliget mulighed for underskud på ca. 5000 kr. 
Som det vil fremgå af regnskabet har festerne ikke givet dette underskud, selvom vi synes at 
festerne afholdes med rimelige lave deltagergebyrer. 

Hovedparten af festudvalget vil gerne fortsætte, dvs. Charlotte La Cour, Annette Bendsen, 
Pernille Mertz, Gitte F. Mortensen og Dorte Gadeberg, mens Dorthe Sund From stopper.  

Vi kunne dog meget gerne  bruge 1 eller 2 personer mere. Det behøver ikke at være til hele 
sæsonen, man kan evt. melde sig til arrangering af en bestemt fest eller skaffe sponsorer 
hvis dette virker mere overkommeligt. 

Tak for et godt fest år. Vi glæder os til de fremtidige fester. 

  

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. 

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. 
  



Afslutning og fremtid 
Mht. økonomi har vi fra bystyrets side haft bevilliget mulighed for underskud på ca. 5000 kr. 
Som det vil fremgå af regnskabet har vi omtrent brugt hele beløbet i forhold til forrige år. 
Dette skyldes et stort underskud til høstfesten 

Vi vil derfor meget gerne høre nogle tilkendegivelser om, hvorledes I ønsker økonomien 
fordelt på festerne, da man evt. godt kan tænke anderledes end tidligere, hvor det primært er 
høstfesten, der er brugt penge til. En anden mulighed kunne være, at det bevilligede 
underskud blev fordelt mere ligeligt mellem festerne. Dette vil selvfølgelig betyde en forøget 
deltagerbetaling for høstfesten, men samtidig lidt nemmere at arrangere de øvrige fester, så 
der ikke er samme krav om ”nul-regnskab”som hidtil. 

Som nævnt i starten har vi været 7 personer i festudvalget, hvoraf Michael og Stine har valgt 
at stoppe, mens Dorthe Sund From, Charlotte La Cour, Annette Bendsen, Pernille Mertz og 
Dorte Gadeberg fortsætter. Derudover har vi fået Gitte F. Mortensen samt evt. 1 mere. Nogle 
har dog kun mulighed for at være med til at arrangere 1 enkelt arrangement, så vi har hårdt 
brug for nogle flere hjælpere.  

Det behøver ikke at være til hele sæsonen, man kan evt. melde sig til arrangering af en fest 
eller skaffe sponsorer hvis dette virker mere overkommeligt. 

Vi glæder os til de fremtidige fester. 
Herefter blev Oldermandens beretning vedtaget uden kommentarer. 

Pkt. 3 – Regnskabsaflæggelse 
Skatmesteren gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på ca. 5.600,- kr., hvilket må 
betragtes som tilfredsstillende. 
Egenkapitalen nu er på ca. 29.000,- 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 
På valg var Oldermand Jens Petersen, der blev genvalgt uden modkandidat. 
På valg var også Bymand Mogens Spang-Thomsen, der også blev genvalgt uden 
modkandidat. 
Som 2. suppleant blev Søren Frederiksen genvalgt uden modkandidat. 
Som revisorer blev Hans Henrik Jensen og Nikolas Ioannou genvalgt.   

Pkt. 6 – Indkomne forslag 
Der var indkommet forslag om Bylauget ville være sponsor for dette års festival. Stiller havde 
betinget sig, at såfremt bare 1 i forsamlingen stemte imod, bortfaldt forslaget.  
Forslaget blev ikke vedtaget. 

Pkt. 7 – Eventuelt. 
Der blev udtrykt ønske om at Thorslundemaglevej ikke fremover benyttes som hundetoilet. 
Brug de opstillede poser, eller ta’ selv en med i lommen! 

Der blev fra salen forespurgt, om Bylauget ville overvej en vedtægtsændring til næste år, 
særligt med henblik på tidspunkt for indkomne forslag. 



Herefter orienterede Borgmester ole Bjørstop om status for diverse projekter i og omkring 
vores Landsby. 

Ellekilde: 
Der kommer forslag til ny lokalplan til maj/juni. Ellekilde flyttes ned til Ishøj Gård ultimo 2006. 
Fælleshus bliver en del af den kommende udstykning, der vil bestå i 15-20 enheder med 
individuelt byggeri. 

Å-løb: 
Kommunen kigger pt. på hvordan man kan fjerne betonen. Vi hører nærmere. 

Cykelsti: 
Klar til skolestart aug. 2006. 

Natursti: 
Skal gå hele vejen til Hedeland. 

Ishøj Skole: 
Bliver udbygget til 2-sporet, hvis det bliver nødvendigt. 

Torslundevej 79 – Miljøsag: 
Borgmesteren udtrykte sin bekymring over evt. forurening og vil sende brev til Miljøstyrelsen. 
(I skrivende stund er dette sket.). 

Ved pennen. 
19. marts 2006 
Ulrik Bjørn Nielsen 


