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Referat fra møde vedr. boldbanen i Torslunde 
 

Tilstede:  
Erling Skovgaard-Holm (ESH) – centerchef, Ishøj Kommune (IK) 

Rikke Overby Sørensen (RSO) – landskabsarkitekt, Ishøj Kommune 

Ivan Morberg (IVM) – driftsleder, Ishøj Kommune 

Malene L. Mølbak (MLM) – landinspektør, Ishøj Kommune 

Ulrik Bjørn Nielsen (UBN) – Torslunde Bylaug (TB) 

Torben Mandrup (TM) – Torslunde Bylaug 

 

1. Torslunde Bylaug ønsker at udvikle boldbanen til et sted, hvor byens borgere kan 

mødes. TB erkender at der ikke kan etableres legeplads, som der først var søgt tilla-

delse til og har revideret deres ønsker til at omfatte elementer, der kan udføres uden 

en landszonetilladelse.  

 

2. Ønskerne fra TB er:  

- En petanquebane (ikke professionel) 

- en bålplads  

- en træstamme, som børnene kan klatre på.  

- En jordvold, der kan beplantes (jordejer ønsker ikke at der plantes direkte på 

marken, på grund af eksisterende dræn)  

- En shelter 

 

3. ESH/MLM oplyser at jordvolde og shelter ikke kan opføres uden en landzonetilla-

delse. Det besluttes at RSO laver en tegning til TB med placering af en petanqueba-

ne, en bålplads og evt. en træstamme.  

 

4. Økonomi og udførelse: Det er af borgmesteren blevet lovet at Park- og Vej skal fin-

de 50.000 kr til at gennemføre dette. TB vil selv stå for etableringen.  

  

5. Drift: IVM oplyser at TB ikke må glemme at anlægget skal vedligeholdes efterføl-

gende. Det foreslås at den del af arealet, hvor petanquebane og bålplads etableres, 

fremover vedligeholdes af TB. Herunder græsklipning og renholdelse af petanque-

bane. Boldbanen vil stadig vedligeholdes af Park- og Vej.  

  

6. Dræning: Det aftales at se tiden an i forhold til dræning. Efter to år med særligt store 

nedbørsmængder er det svært at vide hvordan boldbanen vil klare en sommer med 

mere normale forhold. De sætningsskader, der er kommet som følge af de sidste to 

års regn vil vurderes og oprettes i nødvendigt omfang.   


