
 

Referat fra Bystævne i Torslunde Bylaug 

Søndag d. 25. marts 2012 

 
Efter velkomst fra Oldermand Ulrik B. Nielsen fortsattes med dagsordenen.  

 

1) Valg af dirigent  

Merete Larsen blev forestået og valgt uden modkandidater.  

Merete fastslog, at formalia omkring mødeindkaldelse var i orden i henhold til vedtægterne, og at mødet 

således var beslutningsdygtigt.  

 

2) Oldermandens beretning  

Det er rart at se så mange i dag. Det vidner om stor opbakning til Bylauget. 

 

Vi har i Bystyret i det forgangne år især haft fokus på følgende: 

 

1) Nye vejbump i begge ender af landsbyen. 

De kom op i løbet af efteråret, og har efter min vurdering gjort deres virkning. Der har været lidt 

indkøring, men jeg synes, at de fungerer som de skal. 

 

2) 40 km zone i landsbyen 

Samtidig med vejbumpene fik vi også indført maks. 40 km/t zone i hele landsbyen. Et klart signal 

til alle bilister om at sætte farten ned. 

Der mangler enkelte justeringer ifm. Nogle skilte, men det kommer 

 

3) Boldbane 

Der blev til sidste Bystævne nedsat et boldbane udvalg, der skulle komme med forslag til en 

fremtidig anvendelse af boldbane arealet. Udvalget fremkom – synes vi alle – med et rigtig godt 

oplæg til en kommende anvendelse af arealet. Og efter at vi havde holdt møde med Borgmester og 

Teknisk direktør i september måned, havde vi en tro på, at i hvert fald dele af projektet kunne 

realiseres.  

Sådan er det ikke helt gået – endnu. Kommunen har indtil videre afvist vores forslag, idet 

kommunen mener, at arealet vil ændre karakter til en legeplads, og det vil være endog meget svært 

at få igennem med planlovens nuværende bestemmelser. Endvidere vil det blive væsentligt dyrere at 

etablere end hvad vi har budgettet med. Til gengæld har vi fået lovning på at vi kan bruge for 

50.000 kr til etablering af petanquebane, bålplads og noget naturklatre ting. Her så vi pt. 

 

Sociale aktiviteter. 

Første del af vores formålsparagraf tilsiger, at Bylaugets vigtigste opgave er af social karakter. 

 

Bylauget har i år været vært for følgende: 

 

Grundlovsfest, som igen var en stor succes – Stor Tak til specielt Merete og Kim, men i det hele 

taget til alle, der bidrog på dagen. Tak til Jens & Charlotte for ”lokaler” 

 



Høstfest, som i år ikke havde samme tiltrækningskraft som tidligere, men for de der deltog, var 

ganske hyggeligt. Endnu en tak til Jens & Charlotte for lokaler. 

 

Halloween, der igen i år også havde mange børn og voksne, der satte en skræk i livet på byens 

borgere. Tak til Dorte og Asbjørn. 

 

Festival, er jo ikke et bylaugs arrangement, men vi bidrager dog til den fælles gode oplevelse. Tak 

til Søren og festival bestyrelsen. I har virkelig formået, at få Torslunde på Landkortet. Tak til 

madcrewet og speciel tak til Rine, Mogens og Jimmy for alt forberedelse. 

 

Vildmarksturen var også en stor succes, og jeg håber at I – Karsten og Wili – også næste år har 

mod på at få dette arrangement op at stå – Selvom det kræver meget arbejde. 

 

Jeg har efter 10 år i Bystyret, først som Skatmester og siden som Oldermand, besluttet at jeg gerne 

vil have mere tid til andre af mine gøremål. Jeg vil derfor gerne sige tak for den tillid I har vist in 

gennem alle årene. Det har været en ære og samtidig sjovt og spændende at få lov til at repræsentere 

Torslunde i diverse fora. Jeg håber, I også vil bakke op om den kommende Oldermand, og jeg vil 

selvfølgelig stå til rådighed, såfremt der skulle være behov derfor. Endnu en gang - tak for tilliden. 
 

Der var ikke bemærkninger til beretningen, som herefter enstemmig blev godkendt.  

 

3) Aflæggelse af regnskab  

Der blev uddelt et underskrevet regnskab for 2011 og Skatmester Morgens Spang-Thomsen gennemgik 

regnskabet. Årets resultat er på ca. kr. 2.500. Mogens svarede på et par opklarende spørgsmål omkring 

udlejning. Derefter blev regnskabet godkendt.  

 

4) Fastsættelse af kontingent  

Mogens foreslog på Bystyrets vegne, at kontingentet fortsat skulle være 200 kr. pr. husstand.  

Dette blev vedtaget uden bemærkninger.  

 

5) Valg i henhold til vedtægterne, på valg var:  

a. Oldermand Ulrik B. Nielsen modtog ikke genvalg 

Torben Mandrup valg til ny Oldermand uden modkandidater  

b. Bymand Torben Mandrup  

Adam Lebech valgt til ny bymand   

d. 1. Suppleant  

Henrik Byddahl valgt til ny 1. suppleant  

e. Revisorer  

Hans Henrik Jensen og Henrik Hansen blev genvalgt uden modkandidater  

 

6) Indkomne forslag  

Der var indkommet 2 forslag som dog begge blev trukket tilbage af forslagsstilleren. Dog med den 

opfordring fra salen, at det kommende bystyre skal kigge på udlejningspriser og synliggøre disse på 

hjemmesiden. 

  

 

 



 

 

 

7) Eventuelt  

Hanne & Niels redegjorde for status omkring Torslundevej 79. Der er kommet afgørelse fra 

Naturklagenævnet (kan ses på hjemmeside snart), hvilket betyder, at Vognmand Søren Larsen får meget 

svært ved at opretholde sin virksomhed på Torslundevej 79. Flot arbejde af Niels og Hanne, og vi må nu 

håbe, at vognmanden snart flytter. 

 

Der er brug for mange gode kræfter, hvis vi også i år skal have en hyggelig grundlovsfest. Meld jer 

under fanerne til Merete! 

 

Bylauget var efter Bystævnet vært ved et oste- og pølsebord. 


