
Referat fra Ekstraordinært Bystævne den 17. marts 2013 kl. 14-15 i konfirmandstuen. 

Bystyret har ønsket en revision af Bylaugets vedtægter og ønsker at disse skal gælde for det 

efterfølgende ordinære Bystævne.  

1. Valg af dirigent 

Torben, Oldermand bød velkommen og foreslog Charlotte la Cour som dirigent. Charlotte blev 

valgt uden modkandidater.  

2. Vedtægtsændringer 

Torben redegjorde for ønsket om og hensigten med vedtægtsændringer, som dels var en 

modernisering af sprog og visse praksisser, men generelt med mindre justeringer i forhold til de 

nugældende vedtægter. Der førtes en konstruktiv drøftelse som mundede ud i nedenstående 

ændringer til det af bystyret fremsatte forslag. 

Med disse ændringer blev Bystyrets forslag til nye vedtægter enstemmigt vedtaget. 

§1.2. Bylauget skal på byens vegne forhandle med myndigheder og andre relevante interessenter i sager, 
der har byens almene interesse. Bylauget skal søge, at Torslunde bevarer sin status som landsby.  
Ændring: 
Ordet byens erstattes af medlemmernes 
 
§2. Alle husstande beliggende i Ishøj kommune vest for Køgevejs midte kan være medlemmer af Torslunde 
Bylaug. Hver husstand eller husstandens befuldmægtigede råder ved stemmeafgivning over 2 stemmer. 
Hustande hvor begge medlemmer er pensionister betaler halvt kontingent.  
Ændring: 
Ordet begge erstattes af alle 
 
§3.4. Man kan højst sidde i Bylauget, uanset embede, to år uden valg. 
Ordet bylauget erstattes af bystyret 
 
§6. Oldermanden repræsenterer Bylauget i det daglige. Beslutninger tages på Bystyremøder ved 
almindeligt stemmeflertal. Overensstemmelse kan mellem møder opnås via mail eller telefon mellem 
bystyrets medlemmer, såfremt det findes nødvendigt for overholdelse af tidsfrister.  
 
Ændres til 
 
§6. Beslutninger tages på Bystyremøder ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 
oldermandens stemme udslagsgivende. Oldermanden, eller en af oldermanden udpeget substitut blandt 
Bystyrets medlemmer, og mindst et medlem af Bystyret tegner i det daglige Bylauget. Overensstemmelse 
kan mellem møder opnås via mail eller telefon mellem bystyrets medlemmer, såfremt det findes 
nødvendigt for overholdelse af tidsfrister.  Det, der besluttes, indføres i det efterfølgende referat.  
 
§9. Bystyret kan, ved almindelig afstemningsflertal, vælge at yde økonomisk bistand til projekter eller 
arrangementer, som anses at have almen interesse for byen.  
 
Ændres med denne tilføjelse 
 
Ved stemmelighed er oldermandens stemme udslagsgivende. 


