
Oldermandens beretning 2017

Generel intro til Bystyrearbejdet. Vi har blandt andet holdt i omegnen af møder samt arbejdet lidt udenfor 
møderne. Et uoverskueligt antal mails til afklaring af spørgsmål mellem møderne. Jeg vil gerne takke for 
mange interessante diskussioner og generelt store engagement. 

Festudvalg – Faste aktiviteter
 Festudvalg (Maria):

o Grundlovsfest
o Høstfest

 Arrangementer med kirken
o Juletræstænding
o Fastelavn – Ikke så mange deltagere

 Festival – Igen en stor succes
 Mandemarch i samarbejde med Ishøj
 Loppemarked på Sofiehaab
 Haloween
 Affaldsindsamlingsdag
 Har sagt foreløbigt farvel til havevandring og Torsløberne.

ALLE initiativer er fortsat velkomne og bliver støttet finansielt. 

Økonomi
Vores økonomi er stadig overordnet set sund og likviditeten er til stede. Dog ikke i samme omfang som 
tidligere. Vi har brugt på penge på gode ting: Grundlovsfest, rampe, mm, samt hensættelse til hoppeborg – 
Holdning til udlejningsting. Et underskud på reelle 13K kan ikke forsvares i længden, hvorfor vi foreslår 
derfor kontingentforhøjelse til henholdsvis 250,- og 150,- Mere om det under fremlæggelse af regnskab.

Større emner
 Torslundevej – Renovering. Tålmodighed er en dyd. Har ventet mere end 20 år og det er en lang og 

sej proces at blive færdig med det. Forventes færdig i løbet af sommerferien. Detaljeret beskrivelse 
af hastighedsdæmpende foranstaltninger og nødvendigheden af dem. Vil holde en event ved 
indvielsen. Vi forsøger at ændre beslutningen om at udføre vandrenderne i fiberbeton.

 Retssag – Var berammet til maj, men blev udsat igen. Er nu berammet til oktober og det ser ud som 
om mulighederne for udsættelse er udtømt. Der har været forsøg på forlig, men det er blevet afvist 
af både kommunen os Torslunde Bylaug. Der er afsat tre hele dage og Oldermanden overvejer lige 
hvordan vi skal forholde os til tidsforbruget. Vi har ingen konkrete planer for jordstykket, da det 
afhænger af udfaldet.

 Nyt skab – Stor ting for Byen. Carsten har kreeret en værdig afløser for det gamle. Tak for det og tak 
for at det må hænge hos Henrik og Maria.

 Græsslåning på Sprøjtehusbakken – Efter mange år tro tjeneste stopper Kurt som græsmand. 
Tjansen overtages af kommunen. Tak for god pasning.
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 Skovrejsning – Endnu mere skov ved Reerslev. Et besøg værd for hundeejere.
 Torslundevej 79 er ved at blive bebygget og alle grunde er solgt. Vi byder alle velkommen og håber 

at de vil tage del og glæde i Bylauget.
 Samarbejde med kommunen er fortsat rigtig godt. Vi har således både de officielle møde med 

teknisk direktør og borgmester, men også en masse daglig kontakt og gensidig forståelse.Vi har 
fortsat en god forståelse af hinanden og samarbejde:

o Gadejordene
o Torslundevej – Man skal virkelig bide sig fast i processen.
o Stier i Torslunde – Et lille projekt vi har igangsat med kommunen, for at få bundet 

stisystemerne bedre sammen i Torslunde via Ellekilde og Torslundevej 79.
o Institutionspladser – Manglende pladsgaranti for landsbyboere, endte i opnormering af 

Elverhøj.
o Dispensation regler – Vi er løbende i dialog omkring reglerne for dispensationer til 

byggerier i Torslunde. 
 Lille samfund, som bliver større – En smuk ting at vi er små. Vi skal ikke holde øje med hinanden, 

men se efter hinanden. Være noget for hinanden og hjælpe hvor vi kan. Kirsebær på Bredebjergvej. 
Hunden løber væk. Nogle ældre beboere er ikke på nettet – Hjælp dem. Når det strammer til på 
Torslundevej, så hold tilbage. Tag hinanden med ud at lufte hunden. Hvis nogle er udenfor og 
ønsker sig ind i fællesskabet, så åbn op.

o Café – Stig har fået det op at stå og det er en STOR succés. Styrker sammenholdet.
o Nabohjælp – Vi slår et slag for, blandt andet med besøg fra politiet i dag.
o Gangklub, korsang, mm
o Byhus som understøtter aktiviteter – Var næsten ved at lykkes da vi skulle have et vandhul. 

Vil gerne have en diskussion på Bystævnet af hvorvidt vi skal gå videre i processen.

Skue fremad
 Bymand med egne opgaver og fokusområder
 Byhus?
 Torslundevej færdig - Event
 Retssag – Forhåbentlig færdig til oktober
 Ny lokalplan – Vi bider os fast!


