Referat fra Bystævne i Torslunde Bylaug
Søndag d. 18. april 2010 i Konfirmandstuen, Torslunde Præstegård
Efter velkomst fra Oldermand Ulrik Nielsen fik Borgmester Ole Bjørstorp ordet for en orientering
fra kommunen især om lokale sager, som i årets løb har været drøftet med bystyret.
1) Valg af dirigent
Charlotte la Cour blev foreslået og valgt uden modkandidater.
Charlotte fastslog, at formalia omkring mødeindkaldelse var i orden i henhold til vedtægterne, og at
mødet således var beslutningsdygtigt.
2) Oldermandens beretning
Ulrik Nielsen startede med at takke festudvalget for årets arbejde, menighedsrådet fik tak for lån af
lokaler og bystyret for godt samarbejde.
Vores nye boldbane blev anlagt sidste år, og vi forventer alle, at den nu er klar til brug, nu da sne og
frost endelig har forladt os for denne gang. Kommunen har lovet at opsætte hegn, således at børnene
ikke kan løbe direkte ud på Torslundevej. Dette skulle gerne ske her i foråret.
I løbet af det forgangne år valgte Nikolas at stoppe som webmaster for sin hjemmeside
Torslunde.dk. Det betød at Bylauget lancerede sin egen hjemmeside, hvorfra vi fremover
kommunikerer ud til alle. Adressen er Torslundebylaug.dk. Den ejes af Bylauget, og driftes af
Bystyret. Pt. er det Torben, der er ansvarlig for denne. Torben vil senere vise lidt fra hjemmesiden.
Vi har i år brugt rigtig mange kræfter på trafiksituationen i og omkring Torslunde.
Tung trafik
Vi har forgæves forsøgt at få sat en stopper for Vognmand Karsten Jensens gennemkørsel fra
Hedehusene til Køgevej. Politiet vil ikke være med. De henviser til den lave gennemkørselshøjde
under jernbanen. Karsten Kehler har haft en snak med vognmanden, og det har om ikke andet ført
til, at de gennemgående kører meget pænt i gennem Torslunde.
Antallet af lastbiler fra Vognmand Søren Larsen var sidste år til diskussion på Bystævnet, og vi har
efterfølgende forespurgt hos Kommunen. Der foreligger ikke i tilladelsen nogle restriktioner på
antallet af lastbiler, hvilket også er blevet kommunikeret ud via referat.
Vi har som en konsekvens af disse mange lastbiler igennem landsbyen forespurgt Kommunen om vi
kunne få hastigheden ned på 40 km/t i landsbyen. Kommunen var positiv, men Politiet kræver, at
der skal laves yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger, før de vil sige ok. Der er ikke i år
penge på driftsbudgettet til sådanne tiltag, så disse tiltag skal finansieres via den samlede
anlægspulje til Trafikhandlingsplanen for Ishøj Kommune, hvor vi har en ansøgning inde.
Vi har ligeledes bedt Kommunen om at flytte 50 km/t skiltet ved krydset Torslundevej/Solhøjvej i
østlig retning, så der er 50 km/t på hele strækket, hvor børnene krydser Torslundevej til
skolebussen. Skiltet skulle allerede være flyttet.
Krydset Torslundevej/Køge har vi også bedt Kommune om at kigge på, så oversigtsforholdene
bliver bedre – især fordi vi har mange lastbiler, der skal til højre fra Torslundevej. Vi forventer, at
der sker noget her i løbet af foråret, når Kommunen atter kan komme i jorden.

Med hensyn til fortovene i Landsbyen har vi fra Teknisk forvaltning fået oplyst, at der ikke i år er
afsat penge til renovering af regnvandsledningerne. Og som vi har fået at vide tidligere, så bliver
der ikke lavet noget ,før regnvandet er på plads. Dog har kommune lovet at kigge på noget
midlertidigt reparation.
Generelt presser vi på, så meget vi kan, men vi må også erkende, at Kommunen fattes penge.
Arbejdsløsheden er steget voldsomt i kommunen, og det koster dobbelt. Samtidig har regeringen
varslet nulvækst i kommunerne næste år, og det er reelt det samme som nedskæring. Så vi skal ikke
sætte næsen op efter, at alting sker straks, vi knipser med fingrene.
Sociale arrangementer
Bystyret søsatte sidste år et nyt initiativ, hvor vi gerne ville have byens borgere til at komme med
forslag til sociale aktiviteter. Det blev til et Troldearrangement i skoven under ledelse af Henrik –
Tak for det. Bystyret besluttede endvidere, at vi også kunne bruge en ny grill til vores fælles
arrangementer, ligesom medlemmerne kan låne den til private fester. Det samme gælder i øvrigt
vores hoppepude.
Vi vil igen gerne opfordre til, at I kommer med forslag til sociale aktiviteter. Bylauget vil meget
gerne være sponsor / medsponsor.
Festivalen er jo ikke et egentligt Bylaugs anliggende, men vi synes, at det skal nævnes, da Bylauget
historisk har tjent 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 alt det praktiske 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. 28. og 29. maj.
Man kan allerede nu henvende sig til Rine, hvis man har lyst til at give et bidrag.
Festudvalget aflagde beretning om årets aktiviteter, Grundlovsfest og Høstfest med tak til Jens og
Charlotte for at lægge rum til. Der blev holdt halloween, mens fastelavnsfesten efter aftale er
overgået til menighedsrådet og holdtes i forbindelse med børnegudstjeneste. Festudvalget består pt.
af Dorte Gadeberg, Charlotte La Cour, og Benthe Ussingkær.
Udvalget takkedes for arbejdet. Ligesom Rine for at holde styr på madlavningen til Torslunde
festivalen, som i år er d. 28. og 29. maj – alle der vil give en hånd kan melde sig til Rine.
Efter et par spørgsmål blev beretningen sendt til afstemning og godkendtes uden kommentarer.
3) Aflæggelse af regnskab
Skatmester, Morgens Spang-Thomsen fremlagde regnskabet. Regnskabet følger kalenderåret, derfor
er indtægter og udgifter efter 31.12. 09 ikke med i dette regnskab. Regnskabet viste et overskud på
1.987 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
4) Fastsættelse af kontingent
Bystyret foreslog 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
Genvalgt uden modkandidater
b. Bymand Torben Mandrup
Genvalgt uden modkandidater
c. 1. suppleant Merete Larsen
Genvalgt uden modkandidater
d. Revisorer
Hans Henrik Jensen og Henrik Hansen blev genvalgt uden modkandidater
6) Indkomne forslag
Se hjemmesiden for ordlyd og kort motivation
Rikke Sørensen motiverede bystyrets forslag om, at Ishøj Kommune ansøges om videreudvikling af
arealet kaldet Sprøjtehusbakken med det formål at etablere et legeareal i kombination med udendørs
opholdsfaciliteter.
Der førtes en debat om forslaget. Det blev forslået at finde andre placeringer, men der blev også
argumenteret for, at Sprøjtehusbakken er et naturligt samlingssted for børn og familier med sin
centrale placering midt i byen. Kurt Andersen uddelte et skrift med argumenter imod placeringen og mod nødvendigheden af et sådant sted. Flere argumenterede med det stigende antal børn og især
mindre børn, hvor der mangler et samlingssted for disse og deres familier. Bystyret lovede, at et evt.
endeligt forslag ville blive fremlagt til godkendelse på næste eller på et ekstraordinært bystævne.
Der blev ikke stillet ændringsforslag. Der stemtes om forslaget med håndsoprækning (hver husstand
en stemme) For forslaget 18 stemmer, imod forslaget 8 stemmer, 1 stemme var hverken for eller
imod. Forslaget er således vedtaget, og bystyret arbejder videre med det som udgangspunkt.
7) Eventuelt
- Der blev som så ofte talt om tung trafik. Der blev forslået rød/hvide pile for forkørselsret ved
chikanerne. Der ønskes dobbeltrettet cykelsti, når fortovene engang genoprettes. Der henstilles til
Torslundes beboere om også selv at køre langsomt.
- Der blev spurgt til bålplads i forbindelse med boldbanen.
- Festudvalget opfordrede nye til at melde sig til festudvalget, idet de tre tilbageværende
medlemmer, gerne vil inspireres til fornyelse af arrangementerne.
- Niels Meldgaard havde et indlæg om trafikstøj og gene fra lastbiler
- Torben Mandrup demonstrerede Bylaugets hjemmeside, og der kom et par ideer til, hvad der
kunne lægges på siden bl.a. oversigt over det, der kan lånes, hoppepude og grill. Desuden var der
ros for siden og for, at den var let at gå til. Torben fremhævede, at nu var hjemmesiden i gang, og så
må den udvikles fortløbende. Det er dog meningen, at det ikke skal tage meget tid at holde den ved
lige. Bystyret drøfter forslag om eventuelle reklamer på hjemmesiden.
Bylauget var vært ved en let anretning efter Bystævnet.

