Referat fra Torslunde Bylaugs Bystævne
søndag d. 6. april 2008.
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 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 Gruppen bag Torslunde Festival som er blevet en stor og
fast institution i vores by.
Jeg vil også sige tak til Borgmesteren for hans deltagelse i vores ½ årsmøder med
kommunen.
Netop disse ½ årsmøder er meget vigtige for udviklingen i vores Landsby.
Et af punkterne har været fortovet.
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, men vi blev enige om at vente med
projektet til Ellekilde står færdigt. Det vil være for dumt at smide gode penge efter
dødsdømt projekt.
Et andet punkt vi har diskuteret over nogle møder er renoveringen af åløbet.
Det har tidligere delvist hørt under Amtet, men det er jo nu et kommunalt anliggende og
overordnet politisk set er der en vilje til fritlæggelse af åløbet.
.
Jeg havde håbet, at vi kunne afholde dette Bystævne i vores nye Byhus, men der er lidt
forsinkelse på projektet og lur mig om det ikke er Fyrsten fra Ellekilde der har haft en
påvirkning på det. Men jeg er sikker på, at vi næste år sidder i det nye Byhus og vi kan
muligvis afholde høstfest derovre i år.
Forhåbentlig kan boldbanen tages i anvendelse i år.
Et af de nye tiltag fra Bylaugets side er deltagelse i Skovrejsningsrådet. Her sidder
Torben og han vil fortælle om det under evt. Jeg vil løfte lidt af sløret og fortælle at Skov
og Naturstyrelsen har købt den lille lund mellem Kohusene og Solhøj. Det er planen at
vores fine nye Trampesti –som blev åbnet i sommer- skal gå gennem lunden.
Festivalen er ikke et Bylaugs anliggende, men jeg syntes, 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. Det Søren og Helle har startet op er blevet

viderebygget af Jacob og Ulrik. Madkonceptet, som Kristine står for er blevet trimmet.
Godt stykke arbejde af alle.

FESTUDVALG

Vi har i den forløbne sæson været et festudvalg på 5 personer, som har stået for de 4
”sædvanlige” fester.
De ”sædvanlige” fester
Lige en kort opsummering af årets fester:
• Fastelavnsfesten 2007 var som sædvanlig en super eftermiddag med mange flotte
udklædte børn. Vi startede med familiegudstjeneste og efterfølgende slåen katten
af tønden på Ellekilde.
•

Årets Grundlovsfest var jo den sidste fest på Ellekilde. Det var som altid en festlig
eftermiddag med livlig aktivitet ved boderne og hoppepuden, hvorefter vi sluttede af
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”.

•

Til årets julefest kunne vi jo ikke bruge Ellekilde, hvilket begrænsede aktivitet i
køkkenet med gløgg og æbleskiver. Vi tænkte derfor i andre baner og lavede et
juleorienteringsløb rundt i Torslunde, hvorefter vi sluttede i konfirmandstuen med
kaffe og kage. Desværre var det øsregnvejr, så posten med varm gløgg hos Benthe
og Villy var yderst populær.

•

Fastelavnsfesten, som lige er blevet afholdt 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.

Økonomi
Samlet set har festerne i 2007 nogenlunde balanceret, primært med grundlovsfest med
stort overskud og høstfest og fastelavnsfest med tilsvarende underskud. Grundlovsfesten
giver som sædvanlig stort overskud pga. de mange sponsorpræmier, hvilke vi er meget
glade for. En stor tak. Derudover er der stort salg, både af børnepas, mad og drikke.
Som sædvanlig hører vi gerne fra jer, hvis I har sponsormuligheder evt. gennem
arbejdspladser.
I det forløbende år har vi også været så heldige at ha’ fået fat i en brugt hoppepude, så vi
selv har en hoppepude til vore fremtidige arrangementer. Eftersom den er ret brugt, bør vi
nok i den kommende sæson ofre lidt penge på at lappe nogle huller.
Festarrangementer det kommende år
Kirsten stopper i festudvalget, så en stor tak for dit arbejde ved festerne.

Det kommende festudvalg består pt. af dem, der fortsætter, nemlig Charlotte La Cour,
Pernille Mertz, Benthe Ussingkær og Dorte Gadeberg. Derudover har vi lige fået Camilla
Eisenhardt, Torslundevej 73 med.
Denne bemanding kan som sådan godt dække de normale 4 årlige fester, men hvis
der ønskes yderligere arrangementer, sker dette altså kun, hvis der er et par stykker
mere, der melder sig også!!!
Det kunne f.eks. være spændende at få et par ungdomsarrangementer op at stå, nu hvor
vi også snart har et fælleshus her i Torslunde. Andre forslag er selvfølgelig også
velkomne.
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 overskud på små 9.000,- kr., hvilket
er acceptabelt. Kontingentindbetalinger stigende pga. PBS tilmelding og festival har også
bidraget positivt.
Egenkapitalen nu er på ca. 40.000,- 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 ikke modtag genvalg.
Til ny Oldermand valgtes Ulrik Bjørn Nielsen, der dermed fratrådte som Skatmester.
På valg var også Bymand Mogens Spamg-Thomsen der modtog genvalg.
Som 1. suppleant blev Karsten Kehler valgt uden modkandidater.
Som revisorer blev Hans Henrik Jensen og Henrik Hansen genvalgt.
Pkt. 6 – Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 7 – Eventuelt.
Borgmester ole Bjørstop orienterede om status for diverse projekter i og omkring vores
Landsby.
Nye boliger i Torslunde
Ellekildegrunden er ved at blive byggemodnet. Kommune regner med at alle grunde bliver
solgt i år. Tom Henriksen har fået mulighed for at udstykke 10 grunde påden gamle
gartnerigrund.Herefter kan der ikke udstykkes mere i Torslunde.

Bylaugshus/Fælleshus
Der er høring april måned, hvorefter den store pavillon vil blive flyttet til Henrik Hansen
mark, umiddelbart vest for Gartneriet. Der vil også blive etableret boldbane nord for huset.
Vi kommer selv til at forestå indvendig istandsættelse.
Cykelsti:
Bliver brugt flittigt, Bylaug og kommune skal nu have kigget på overgange ved Torslunde
samt Køgevej.
Chikaner:
Bylaug og kommune vil kigge på ændringer, således at farten kan nedsættes og man ikke
kan køre indenom.
Åløb:
Kommunen vil meget gerne i gang med en reetablering, men det bliver ikke i år, pga. stop
på anlægsbudgettet.
Nikolas fortalte kort om hjemmeside og muligheden for debatforum på denne.
Niels fortalte kort om Vandværksforeningen og deres arrangementer.
Torben fortalte om skovrejsningsprojektet, hvor der er indvielse d. 9. maj kl. 13.00 ved
Solhøj kildeplads.
Ved pennen.
6. april 2008
Ulrik Bjørn Nielsen

