Referat fra Torslunde Bylaugs Bystævne
søndag d. 19. marts 2006.
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)
Jeg vil starte min beretning med at takke lidt.
Først og fremmest vil jeg takke Festudvalget for en enorm og ihærdig indsats. Det er
meget prisværdigt, hvad de udfører og det håber jeg er værdsat.
Dorte vil som tidligere år redegøre for Festudvalgets arbejde og resultat under min
beretning.
Dernæst vil jeg endnu en gang takke Nicolas for hans store arbejde med vores fine
hjemmeside. Jeg tror – og håber, at den bliver brugt af rigtig mange.
Så syntes jeg også, at jeg vil takke Borgmesteren for hans jævnlige deltagelse i de ½
årsmøder vi har fået tradition for at holde med kommunen.
Disse ½ års møder er efter min mening meget frugtbare både for vores lille by, men også
for den kommunale ledelse og administration.
Et af de synlige resultater er vores Cykelsti.
Den blev åbnet med pomt og pagt.
Borgmesteren fik hjælp af en pige fra landsbyen til at klippe det røde bånd.
Herefter var der økologisk slik, styrtregn og en masse mennesker.
Efter åbningen cyklede alle - med borgmesteren i front iført cykelhjelm til vores skole.
Cykelstien bliver flittigt benyttet. Nogle cykler, nogle løber, nogle ruller nogle går med
barnevogne og nogle går med stave.
Noget vi ikke havde aftalt med kommunen er de træer, der er plantet langs cykelstien, men
det brokker vi os nok ikke over.
Ellekilde
Med hensyn til status og tidsplan for Ellekilde vil borgmesteren orientere.
Men når Ellekilde er væk står vi med et par udækkede behov. Dels boldbane og dels et
hus.
Sognehus
Sidste år nævnte jeg, at vi havde forsøgt med et samarbejde med menighedsrådet, som
ikke førte til noget.
Vi mødtes efterfølgende med Menighedsrådet og et par uklarheder og misforståelser blev
ryddet af vejen.
Der blev lavet et fælles projekt, som vi gik til Kommunen med. Her var der ligeledes stor
interesse for det fælles projekt.
Vi stod nu med noget enestående i Danmarkshistorien.
En treenighed mellem kirke, kommune og borgerne.

Uden at vi har gået i detaljer og uden, at vi har lavet budget gætter vi på en økonomi på
ca. 4 mill. Og her mangler vi stadig noget. Der skal overvejes div. Fonde.
Jeg vil foreslå at der ved bordene under osten bliver snakket løst og fast om finansierings
muligheder.
Boldbane.
PT. Uafklaret.
Der er et par muligheder.
Festival
Det er ikke et bylaugs arrangement,
Men det skal, da nævnes at Torslunde er på festival landkortet. Bylauget tjener en pæn
sjat på at stå for madteltet.
Og her vil jeg takke Kristine for hendes store arbejde i den forbindelse og selvfølgelig alle
de frivillige der giver en hånd med.
Ulrik og Jacob er nu meget mere inde over og konceptet er udvidet væsentligt.
Jeg syntes, at Landsbyen kan være stolte af Ulriks og Jacobs arbejde og selvom det ikke
er Bylaugs arbejde er jeg meget tilfreds med det de får udført
Festudvalg
Vi har i den forløbne sæson været et festudvalg på 7 personer, som har stået for de 4
”sædvanlige” fester.
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 2006 var som sædvanlig en super eftermiddag med mange flotte
udklædte børn. Vi startede med familiegudstjeneste og efterfølgende slåen katten af
tønden på Ellekilde. Der var ikke helt så mange som de foregående år, (ca. 70) men det
var jo også i forbindelse med vinterferien.
Årets Grundlovsfest startede som en våd ”fornøjelse”. Hele formiddagen havde vi gået og
gjort klar i dejligt solskinsvejr, præcis kl. 14, da vi skulle starte, begyndte det at styrte ned,
og det stod på i næsten en time. Men heldigvis nåede vi ikke at aflyse det hele, for da det
endelig klarede op, blev det en fin eftermiddag med livlig aktivitet ved boderne og
hoppepuden og vi fortsatte så med grillmad om aftenen.
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 Vandværket og dels på Ellekilde. Det var et rigtig hyggeligt
arrangement med gåtur over engen, dansen om juletræ, div. julelege og konkurrencer,
underholdning af voksenkoret og endelig afslutning på Ellekilde med gløgg og æbleskiver
for at få varmen igen.

Fastelavnsfesten, som lige er blevet afholdt 2007, var som sædvanligt nogle skønne timer
med familiegudstjeneste og efterfølgende slåen katten af tønden. Igen i år var fastelavn i
forbindelse med vinterferien, men vi kom dog alligevel op på ca. 70 deltagere, selvom det i
ugen op til mere lignede i aflysning pga. få tilmeldinger.
Derfor et stort hjertesuk og en kraftig opfordring fra festudvalget!!
Husk lige de tilmeldingsfrister, vi skriver, for at vi har en mulighed for at planlægge indkøb
mm.
Afslutning og fremtid
Mht. økonomi har vi fra bystyrets side haft bevilliget mulighed for underskud på ca. 5000
kr. Dette har ikke været brugt i år, og det skyldes primært at Grundlovsfesten gav større
overskud end normalt. Hovedsageligt af 2 grunde, nemlig at grillboden gav en indtægt på
ca. 1400 kr., hvor pølser mm. primært var overskud fra Torslunde Festivalen og derudover
var der indtægt ca. 800 kr. på amerikansk lotteri, hvor præmierne var sponsorgaver.
En stor tak til Tina og Annette, som har brugt megen tid med at skaffe præmier fra butikker
i City 2 samt Ishøj ByCenter både til amerikansk lotteri og boderne og også en særlig tak
til Sussis arbejdsplads, Egmont, hvor vi får mange børnepræmier fra.
Hvis der er nogle, der endvidere har sponsormuligheder evt. gennem arbejdspladser, vil vi
meget gerne høre fra jer.
Omtrent halvdelen af festudvalget stopper i år, og en stor tak til Annette Bendsen, Gitte F.
Mortensen og Lene Pedersen for jeres festudvalgsarbejde.
Det kommende festudvalg består pt. af Charlotte La Cour, Pernille Mertz, Kirsten Nymann
og Dorte Gadeberg, men vi kunne dog meget gerne bruge et par 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 festligt 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 overskud på små 1.800,- kr., hvilket
er lige i underkanten. Kontingentindbetalinger har været vigende igen i år, vi forsøger nu
med mulighed for betalign via PBS.
Egenkapitalen nu er på ca. 30.500,- 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 Ulrik Bjørn Nielsen, der blev genvalgt uden modkandidat.
På valg var også Bymand Sussi Brandt og Bymand Kristine Garde.

Torben Mandrup blev foreslået opstillet, hvilket Torben accepterede.
Efter afgivelse af stemmer, blev resultatet, at Torben og Kristine begge blev valgt som ny
bymænd til Bystyret.
En stor tak til Sussi for hednes indsats de forgangne år.
Som 1. suppleant blev Arne Rasmussen genvalgt efter afstemning.
Som revisorer blev Hans Henrik Jensen og Henrik Hansen valgt.
Pkt. 6 – Indkomne forslag
Der var indkommet forslag om Bylauget ville være sponsor for dette års festival med
kr.2.000,-.
Forslaget blev vedtaget.
Pkt. 7 – Eventuelt.
Borgmester ole Bjørstop orienterede om status for diverse projekter i og omkring vores
Landsby.
Ellekilde:
Ellekilde flyttes ned til Ishøj Gård forventeligt oktober 2007, hvorefter nedrivning og
byggemodning går i gang. Det forventes at de første huse bliver bygget fra maj/juni 2008.
Fælleshus/sognehus
Kommunen vil meget gerne stille den store pavillon til rådighed, og er indstillet på, at vi
skal have den placeret i forbindelse med en kommende boldbane nord for Torslundevej.
Den forventelige udgift til flytning og istandsættelse bliver i omegnen af 1 mio. kr.
Cykelsti:
Bliver brugt flittigt, Bylaug og kommune skal nu have kigget på overgange ved Torslunde
samt Køgevej.
Ishøj Skole:
Bliver udbygget til 2-sporet, hvis det bliver nødvendigt.

Ved pennen.
19. marts 2006
Ulrik Bjørn Nielsen

