Referat fra Bystævne i Torslunde Bylaug
Søndag d. 13.marts 2011
Efter velkomst fra Oldermand Ulrik Nielsen fortsattes med dagsordenen.
1) Valg af dirigent
Charlotte la Cour blev forestået 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 især festudvalget, med håb om at alle husker at værdsætte deres
arbejde. Der var også tak til de mange øvrige aktive omkring arrangementerne i byen for årets
arbejde. Desuden tak for lån af lokale til Christian og menighedsrådet.
” Bystyret fik på sidste bystævne mandat til at arbejde videre med en plan for Sprøjtehusbakken
som legeareal. Som en del af dette arbejde har vi jo naturligvis været i kontakt med Kommunen om
areal, anvendelse, finansiering etc. En udløber af dette er blevet, at kommunen er blevet
opmærksom på, at en del af vores fælles Byjord, i dag er inddraget i private haver. Der pågår pt. en
dialog mellem Kommune og respektive lodsejer, således at der kan en afklaring på dette.
Som et led i vores dialog med kommune omkring legeareal, er vi kommet frem til, at
Sprøjtehusbakken ikke er velegnet. Kommunen mener, der er for mange restrektioner i vores
bevarende lokalplan for området. Vi er derfor med kommunen blevet enige om, at det er boldbanen,
der skal videreudvikles. Så sidder man med en god ide eller har lyst til at arbejde videre med
udvikling af boldbanen som rekreativt område, så henvend jer til Bystyret efterfølgende. Vi vil
meget gerne, at det bliver hele byens projekt, og ikke kun en snæver kreds, der træffer
beslutningerne.
Tung trafik
Vi har fået vores trafikønsker igennem i kommunen, og det var kun den tidlige start på vinteren, der
midlertidig har sat en stopper for anlægsarbejderne.
Der kommer ved hver byport, hævet køreflade – nogle vil kalde det bump – og vi får 40 km/t zone i
hele landsbyen.
Samtidig bliver der rettet op på oversigtsforholdene i Krydset Torslundevej/køgevej. Cyklisterne
kommer længere frem og bliver dermed synlige for højresvingende lastbiler fra Torslundevej.
50 km/t skiltet ved vendepladsen ude ved Solhøjvej er blevet flyttet.
De næste slag bliver vejbelægning igennem Torslunde og vores fortov.
Sociale arrangementer
Ud over vores faste arrangementer, som Festudvalget står for, også afholdt en herlig fodboldkamp
med efterfølgende spejdertur til Solhøj. En stor succes. Vores trolde i skoven er vist ved at blive et
fast årligt arrangement – Herligt og tak for indsatsen.
Jeg 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 jeg 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 er 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. 27. og 28. maj. Man kan allerede nu henvende sig til Rine, hvis man har lyst til at give et
bidrag.”
Festudvalget
Dorte Gadeberg fremlage en kort beretning fra festudvalget med tak til de mange deltagere og
hjælpere og til Charlotte og Jens, der har huset flere arrangementer. Der har i det forgangne år været
hold Grundlovsfest, Høstfest og Halloween -arrangement. Rent økonomisk så har Grundlovsfest
givet overskud, Høstfest et lille overskud og Halloween-arrangementet lidt underskud, hvilket også
var planlagt, da det var gratis at deltage. Festudvalget har bestået af Dorte Gadeberg, Charlotte la
Cour, Bente Ussingkær, Johnny Petersen og Henrik Dybdal Både Dorte og Bente har valgt at stoppe
som medlemmer af festudvalget, dog vil Dorte gerne videregive sine mange erfaringer til nye.
Der var ikke bemærkninger til beretningerne, som herefter enstemmig blev godkendt.
3) Aflæggelse af regnskab
Der blev uddelt et underskrevet regnskab for 2010 og Skatmester Morgens Spang-Thomsen
gennemgik regnskabet. Årets resultat er på kr. 9.535. Mogens svarede på et par opklarende
spørgsmål omkring madteltet til Torslunde Festivalen, som Bylauget ved Rine, står for. 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. Skatmester Mogens Spang-Thomsen
Genvalgt uden modkandidater
b. Bymand Karsten Kehler
Genvalgt uden modkandidater
c. Bymand Wili Jensen
Genvalgt uden modkandidater
d. 2. Suppleant Rikke Sørensen på valg.
Til 2. suppleant opstillede desuden Kim Jalsøe.
Da Rikke ikke havde mulighed for at møde op på Bystævnet, fremhævede såvel Mogens som
Torben fra bestyret, at der havde været et godt og konstruktivt samarbejde med Rikke.
Der afholdes skriftlig afstemning og Kim Jalsøe valgtes med 2 stemmers flertal.
e. Revisorer
Hans Henrik Jensen og Henrik Hansen blev genvalgt uden modkandidater
6) Indkomne forslag

Der var indkommet forslag om ændring af vedtægternes § 5 om ændring af mødefrekvens for
bystyret således at vedtægterne passer bedre med praksis.
Forslag til ændring af vedtægternes §5
Bystyret stiller hermed forslag om at ændre §5. Heri står der blandt andet:
”Oldermanden indkalder til de møder, som Bystyret måtte finde nødvendige, dog skal Bystyret mødes mindst hver
anden måned.”
Vi foreslår at ændre ordlyden i denne sætning til:
”Oldermanden indkalder til de møder, som Bystyret måtte finde nødvendige, dog skal Bystyret mødes mindst fire gange
om året.”
Dette forslag begrundes med, at Bystyret holder møde 4-6 gange om året –altid når der er behov, men at der ikke bør
stå 6 gange om året i vedtægterne, når det ikke altid er nødvendigt .

Ændringen vedtaget enstemmigt.
7) Eventuelt
Der blev nedsat et udvalg til at komme med forslag til indretning af boldbanearealet. Udvalget kom
til at bestå af Helle Rantzau, Rikke Sørensen, Henrik Dybdal, Wili Jensen, Merete Larsen.
Forslaget fremlægges på et møde for byen før det iværksættes.
Der blev forslået et El-stik til området.
Der blev af Johnny Petersen forslået en affaldsoprydningsdag søndag d. 3. april, hvor Dansk
Naturfredningsforeningen også har oprydningsdag. Johnny skriver til hjemmesiden om tid og
mødested. Det blev af nogen fremhævet, at det dog også var ønskeligt at kommunen eller
renovationsfirmaet af og til fejede op efter flyvende skrald, ligesom de husstande, hvor det affald,
der er sat ud ikke fjernes, selv bedes tage det væk, inden det spredes i området.
Der blev ført en længere drøftelse af opførelsen af et hus midt i Torslunde, som havde været i
høring hos naboerne, men som tilsyneladende ville komme til at se væsentligt større ud end
forventet. Især blev det fremhævet, at den carport/garage, der var under opførelse ville blive en
væsentlig gene for naboen øst for det nye hus. Der drøftedes og gaves eksempler på, hvor der
henholdsvis var givet tilladelser og afslag på byggerier og til om- og tilbygninger. Der var en
generel opfattelse af, at nogen havde lettere ved at få tilladelse end andre. Der blev lagt op til, at en
gruppe borgere efterfølgende ville danne et Luskefis-udvalg.
Stig Nielsen fra Lille Solhøjvej takkede for samarbejde med Reerslev om godt socialt arrangement.
Der blev spurgt til frugttræerne på Thorslunde Maglevej. Der er ”kun” i denne vinter gået 24 ud,
som vil blive genplantet. Det store tab skyldes hovedsageligt lokale harer, som det ikke har været
muligt at beskytte træerne imod.
Charlotte opfordrede til, at mange ville møde til at stille telte Grundlovsdag.
Charlotte sluttede mødet med at takke for god ro og orden.
Ulrik takkede sluttelig Dorte for det store og stabile arbejde i festudvalget og overbragte en lille
erkendtlighed.

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

