Referat fra Torslunde Bylaugs Bystævne torsdag d. 25. marts 2004
Pkt. 1 – Valg af dirigent
Bystyret forslog 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)I det år, der er gået, har vi
endnu engang opnået nogle forbedringer i Landsbyen.
Lygtepæle
Vi har fået nye flotte lygtepæle og her har Johnny ydet en meget stor indsats. Det
skylder vi ham tak for.
Træer
Vi har fulgt op på det vi startede med sidste år - at plante frugttræer på
Torslundemaglevej. Vi er nået helt ned til åen. Her skal vi takke Michael for stor hjælp
ved købet og plantningen af træerne. Projektet kostede 10.000,- Vi fik et tilskud på
5.000,- af friluftsfrådet.
Torslunde festival
Festivalen fortsætter med uformindsket styrke. Det er en succes Søren og Helle har
fået skabt. Bylauget deltog sidste år. Vi stod for madboden. Her blev der tjent ca.
5.000,- Det vil vi forsøge at gentage i år. Der kan godt bruges flere frivillige til at
hjælpe i boden. Datoen er 22/5.
Ellekilde
Skolen skal rives ned, da det er for dyrt at vedligeholde den. Vi har haft borgmesteren
på besøg for at redegøre for planerne. Kommunen har ønsker om boliger på området.
På mødet blev vi lovet en aktiv plads i planlægningen Indtil videre er der intet nyt mht
tidsplan, form, antal, legepladser og fælles lokaler.
Kommunen
Vi har fået oparbejdet et meget fint samarbejde med kommunen gennem de sidste par
år. Det betyder bl.a. at vi har to faste årlige møder, hvor såvel store som små emner
bliver behandlet. To af de centrale punkter på næste møde bliver cykelsti eller ikke og
Ellekilde.
Ny præst
Vi har fået ny præst - Christian - og det foreløbige engagement fra Christians side
virker meget lovende.
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 8 personer, som i løbet af april
fik lavet en begivenhedskalender for året indeholdende de 4 ”sædvanlige” fester og
derudover en vinsmagningsaften.
De ”sædvanlige” fester:
De sædvanlige fester dækker over Grundlovsfest, Høstfest, Julefest og
Fastelavnsfest. A lle 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.
Mht. høstfesten skal der være en stor tak til Charlotte og Jens for ”husly”. Som altid en
god afslutning på sommeren. Som noget nyt i år prøvede vi at ha’ en jukeboks i stedet
for et band, hvilket vi egentlig syntes forløb fint, men andre ideer modtages
selvfølgelig gerne.
Fastelavnsfesten, som lige er blevet afholdt, startede som noget nyt, med
familiegudstjeneste. Dette var et initiativ fra Christian, vores nye præst, som vi vil
glæde os til at arbejde sammen med, i forbindelse med nogle af vores kommende
arrangementer.
Ekstra arrangementer
Vinsmagning blev flyttet fra oktober til januar og blev en hyggelig aften trods meget
lille fremmøde med under 20 deltagere. Hvis der er nogle, der har ideer til andre
ekstraarrangementer, er de meget velkomne. Festudvalget har selv diskuteret emner
som bowlingtur, ølsmagning. Dog mener vi, at vi magter højst 1-2 ekstra
arrangementer pr. sæson.
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 samlet set kun givet et mindre
underskud i år på knap 600 kr., samtidig med at vi synes at vi har kørt med forholdsvis
lave priser til festerne.
Da vi igennem de sidste par år har været et festudvalg på ca. 7-8 personer, synes vi,
at arbejdet bliver overkommeligt, da man så primært er med til at planlægge 2
arrangementer hver. Denne arbejdsmetode begrænser antal møder, men kræver
samtidig at der er mange, der vil give et nap med i festudvalget.
Birgitte Refslund og Dorthe Andersen har valgt at stoppe i festudvalget, en stor tak for
jeres deltagelse i udvalget. Også en tak til alle jer, der har givet en hånd med i årets
løb, især ved de 2 arbejdskrævende arrangementer, Grundlovsfesten og Høstfesten,
hvor der er brug for mange praktiske hjælpere.
De øvrige 6 i festudvalget vil gerne fortsætte og det er Dorthe Sund From, Charlotte
La Cour, Annette Bendsen, Michael Hassenkam, Pernille Mertz. og Dorte Gadeberg.
Selvom vi er 6 personer, der gerne vil fortsætte i festudvalget, håber vi, at der er et
par stykker mere, der gerne vil være med i festudvalget i det kommende år, jo flere
medlemmer desto bedre……”

Herefter blev Oldermandens beretning vedtaget uden kommentarer.
Pkt. 3 – Regnskabsaflæggelse
Skatmesteren gennemgik regnskabet, der udviste et lille overskud på ca. 500,- 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
På valg var Oldermand Jens petersen, der blev genvalgt uden modkandidat.
På valg var også Bymand Mogens Spnag-Thomsen, der også blev genvalgt uden
modkandidat.
Som 1. suppleant blev Søren Frederiksen genvalgt uden modkandidat.
Som revisorer blev Hans Henrik Jensen og Nikolas Ioannou genvalgt.
Pkt. 6 – Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Pkt. 7 – Eventuelt.
Der var mange gode kommentarer og forslag under eventuelt. De kommer her i en
meget forkortet version.
Bystyret vil i den kommende tid nedsætte en arbejdsgruppe, der vil arbejde videre
med problematikkerne omkring Ellekildes fremtid og konsekvenserne heraf. Mere
herom senere.
Vores fortove er stadig i dårlig stand. Bystyret opfordres til at tage kontakt til kommune
for udbedring. Samtidig skal vi opfordre til at der blive ryddet for sne, når nødvendigt.
Vores træer på Thorslundemaglevej trænger igen til at blive smurt, således at harerne
ikke spiser al barken.
Chikaner trænger til ekstra reflekser og nyt bunddække. Bystyret tager det med ved
næste møde med teknisk forvaltning.
Der var forslag om maling af byporte. Tages op som et punkt ved næste års
bystævne.
Reetablering af vores åløb er pt. sat i stå af KBH Amt.. Bystyret vil dog alligevel
arbejde videre med dette de kommende år. Tages op med teknisk forvaltning.
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 ansvarlige for madboden.
Vil du også gerne være med, tag kontakt til Kristine Garde på tlf. krg@dhi.dk.
Ved pennen.
25. marts 2004
Ulrik Bjørn Nielsen

