
Referat fra Torslunde Bylaugs Bystævne 
søndag d. 15. marts 2009 

 
Pkt. 1 – Valg af dirigent 
Bystyret foreslog Charlotte La Cour, der blev valgt uden modkandidat. Dirigenten fastslog, 
at Bystævnet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
Pkt. 2 – Oldermandens beretning (herunder også festudvalget) 
Jeg vil starte min beretning med at takke de forskellige bidragsydere til fællesskabet. 
Først og fremmest vil jeg takke Festudvalget for deres store indsats. Det er en stor og 
ihærdig indsats der bliver fremvist. Jeg håber at den bliver værdsat. 
Dernæst vil jeg takke Nicolas for hans utrættelige arbejde med vores Hjemmeside. Et 
virkelig godt medie. 
Jeg vil også gerne sige tak til præst og menighedsråd fordi vi endnu engang kan være her 
i præstegården. 
 
Jeg havde håbet, at vi kunne afholde dette Bystævne i vores nye Byhus, men som det 
sikkert er de fleste bekendt, har Naturklagenævnet truffet afgørelse om at vores 
kommende hus, ikke må ligge, hvor vi gerne ville. For nuværende kan hverken vi eller 
kommunen ser andre mulige placeringer, hvorfor projektet indtil videre er indstillet 
Forhåbentlig kan boldbanen dog tages i anvendelse i senere i år. 
Vi har ført samtaler med kommunen om andre lokaler, og vi arbejder pt. på at kunne 
komme til at bruge Thorshøjgård. 
 
Som en konsekvens af vores manglende hus, har Bylauget diskuteret, hvilke andre 
fællesskabsfremmende initiativer vi kan sætte i gang. Bylauget har derfor besluttet at 
afsætte et årligt beløb, som skal bruges til tilskud til enkeltstående aktiviteter, som byens 
borgere sætter i værk. Det kunne f.eks. være en fisketur, en genoplivning af vores 
gocartmesterskab etc. Så hermed en opfordring til at alle om at søsætte aktiviteter, der 
kan fremme fællesskabet endnu mere. Bylauget er klar med tilskud.   
 
Der var på sidste års Bystævne en del debat omkring kommunikationen i byen. Vi har i 
Bylauget diskuteret dette en del. Som en udløber af denne diskussion har det siddende 
Bylaug derfor besluttet, at vi kommunikerer via dagsorden henholdsvis referat fra 
Bylaugsmøder. Der er tale om frivilligt arbejde, hvor vi primært arbejder under selve 
møderne, og vi magter ikke at være on-line 24/7 og besvare alle debatindlæg på vores i 
øvrigt udmærkede hjemmeside. 
 
Byggeriet af de første huse er kommet i gang på Ellekilde, og vi glæder os vist alle, til 
byggerodet en gang er overstået. Jeg vil opfordre alle til at tage godt i mod vores nye 
landsbyboere, således at vi kan få dem godt integreret i landsbyen.  
 
Ved sidste Bystævne var der en del spørgsmål til Borgmesteren om fortovet. Vi tog 
problemet op på det efterfølgende ½ årsmøde. Her havde Kommunen undersøgt 
mulighederne. Det viser sig at der er et generelt afvandingsproblem på Torslundevej. Det 
er et større projekt, som der er udarbejdet en plan på, og som forhåbentligt går i gang i 
dette forår. Vi skal dog ikke forvente nye fortove denne sommer. 



 
Der har tidligere været diskuteret åløb, som jo har været underlagt amtet, men det er jo nu 
et kommunalt anliggende og overordnet politisk set er der en vilje til frilæggelse af åløbet. 
Vi skal dog også være realøkonomiske, og da det er et projekt til mange millioner, skal vi 
ikke forvente noget de næste mange år. Det politiske fokus er andre steder pt. på grund af 
kommunens økonomi. 
 
Trampestien går nu hele vejen til Hedeland, og benyttes flittigt. I den lille lund mellem 
Kohusene og Solhøj er der etableret bålplads, som jeg ved er blevet benyttet flere gange sidste 
sommer. Vi arbejder i øjeblikket på at få etableret overnatningsmulighed i forbindelse med 
bålpladsen. 
 
Festivalen er jo ikke et egentligt Bylaugs anliggende, men jeg synes, at det skal nævnes, 
da Bylauget tjener en hel del på at stå for madteltet. Det er ved at være et rigtigt stort 
arrangement, der er stablet på benene. Jeg vil gerne her fremhæve Kristine, som  står for 
er alt det pratiske med madteltet under festivalen. Stor tak til Rine. Og en stor tak til alle I 
andre, der bidrager med arme og ben den weekend. Godt stykke arbejde af alle. Dette års 
festival foregår i øvrigt d. 22. og 23. maj. Man kan allerede nu henvende sig til Rine, hvis 
man har lyst til at give en hånd med. 
 
 
FESTUDVALG 
Festudvalgsberetning  
 
Vi har i den forløbne sæson været et festudvalg på 7 personer, som har stået for de 4 fester. 
 
Årets fester 
Lige en kort opsummering af årets fester: 

• Fastelavnsfesten 2008, var ikke så godt besøgt som sædvanligt, men dem, der mødte op, 
havde et par hyggelige timer med familiegudstjeneste og efterfølgende slåen katten af 
tønden i garagen ved kirken. 

 
• Årets Grundlovsfest blev i år holdt bag Charlotte og Jens’ lade, rigtigt hyggeligt sted. Det 

var som altid en festlig eftermiddag med livlig aktivitet ved boderne og hoppepuden, 
hvorefter vi sluttede af med grillmad om aftenen. 

 
• Høstfesten blev som de seneste del år holdt på ”Håberdetgård”/Lindegård. En god 

sensommerfest med god mad, hyggesnak og dans. Stor tak til Charlotte og Jens for 
”husly”. 

 
• Vi valgte i år at holde Halloween arrangement i stedet for julefest. Oprindelig ville vi ha’ haft 

en indendørs uhygge fest for børn og unge, men af mangel på lokale blev det til et 
udendørs arrangement, hvor vi mødtes på Sprøjtehusbakken og derefter med stor succes 
spredte uhygge rundt i byen og børnene fik tømt de forskellige huse for slik.  

 
• Fastelavnsfesten 2009 blev desværre aflyst. Der var kun 3 familier tilmeldt udover 

børnekoret, der skulle synge. Godt nok kom indbydelserne desværre lidt sent ud, men til 
gengæld plejer der jo at være tilmelding, så vi måtte ta’ konsekvens af den manglende 
tilmelding. Næste år er fastelavn dog ikke i en weekend omkring vinterferien, så måske det 
hjælper. 



 
Økonomi  
Samlet set har festerne i 2008 givet et pænt overskud, primært med grundlovsfest med stort 
overskud og en  høstfest der stort set balancerede i forhold til tidligere års underskud. Dette 
skyldes hovedsageligt, at der ikke har været udgifter til hoppepude og en del lagervarer. Derudover 
et større salg af lotteri til Grundlovsfesten end sædvanligt samt ingen udgifter til præmier pga. de 
mange sponsorpræmier, hvilke vi er meget glade for. En stor tak herfor. 
 
Festarrangementer det kommende år 
Mette Nordahl stopper i festudvalget, så en stor tak for arbejde ved festerne. 
 
Det kommende festudvalg består pt. af dem, der fortsætter, nemlig Charlotte La Cour, Pernille Mertz, 
Camilla Eisenhardt, Mette Schneider, Benthe Ussingkær og Dorte Gadeberg. 
 
Denne bemanding kan som sådan godt dække de normale 4 årlige arrangementer, men hvis der ønskes nye 
tiltag eller yderligere arrangementer, sker dette altså kun, hvis der er et par stykker mere, der melder sig 
også!!! Man kan godt melde sig til blot et arrangement. 
 
Vi vil meget gerne ha’ lidt ny inspiration, især også med et par idéer til hvordan vi kan indtænke noget for de 
unge i arrangementerne. 
 
Tak for et godt festlig år og tak til alle som har hjulpet med, både med det praktiske samt godt festhumør. Vi 
glæder os til de fremtidige fester. 
 
Herefter blev Oldermandens beretning vedtaget uden kommentarer. 
 
Pkt. 3 – Regnskabsaflæggelse 
Skatmesteren gennemgik regnskabet, der udviste et underskud på små 2.000,- kr., hvilket 
er acceptabelt, idet der er hensat kr. 14.000,- til fællesskabsfremmende aktiviteter i år. 
Kontingentindbetalinger stigende pga. PBS tilmelding og festival har også bidraget positivt. 
Egenkapitalen nu er på ca. 37.000,- 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 Skatmester Mogens Spang-Thomsen, der modtag genvalg. 
På valg var også Bymand Karsten Kehler der modtog genvalg.  
På valg var ligeledes Kristine Garde, der ikke modtog genvalg. Til ny Bymand valgtes Wili 
Jensen. 
Som 1. suppleant blev Merete Larsen valgt 
Som 2. suppleant blev Rikke Sørensen valgt.. 
Som revisorer blev Hans Henrik Jensen og Henrik Hansen genvalgt.   
 
Pkt. 6 – Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Pkt. 7 – Eventuelt. 



Niels Meldgard havde et indlæg omkring tung trafik i Torslunde. Dels til og fra 
Torslundevej 79 og dels generelt igennem byen. Bystyret vil på førstkommende møde med 
kommune tager emnet op. 
 
Stig Nielsen redegjorde for, at specielt skolebørn vest for landsbyen mangler en sikker 
skolevej. Dette vil også blive bragt med til næste møde med kommunen. 
 
Der var en del indlæg omkring vores manglende Bylaugshus. Generelt var der ærgrelse 
over, at projektet indtil videre er sat i bero. Der var positive tilkendegivelser af at 
Thorshøjgård kunne være et alternativ. 
 
Ellers kun rygter fra randområder. 
 
  
 
 
Ved pennen. 
 
15. marts 2009 
 
Ulrik Bjørn Nielsen  


