Referat af bystævne
Der blev afholdt bystævne i konfirmandstuen ved kirken søndag den 26. september 2021 kl. 13:00.
Ca. 40 deltagere var mødt frem.
Arrangementet var i år ændret til spisning først kl. 13:00 med smørrebrød. Til børne var der opstillet
hoppeborg og indkøbt slikposer.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Oldermandens beretning.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
5. Valg i henhold til vedtægterne (Se §3)
6. Behandling af indkomne forslag (se §12)
7. Eventuelt

Ad 1. Dagsorden
Charlotte blev valgt til dirigent, Wili til referent.
På grund af corona er ikke alle tidsfrister overholdt. Det besluttes at betragte dette som force
majeure.
Bystævnet er således lovligt indkaldt.

Ad 2. Oldermandens beretning.
Torben fremlagde oldermandens beretning, der i punktform indeholdt:
•
•
•
•
•
•
•

•

Beretning lå klar til aflyste møde for 1½ år siden og der er sådan set bare tilføjet hvad der
sket i den mellemliggende periode.
Alle initiativer til sociale arrangementer er meget velkomne.
Dejligt at se det lille ”grønne” område ved transformeren gør området pænere.
Der er kommet et Velkomstkort til nye beboere i Torslunde.
Der har været talt med kommunen om oplagring af skrald ved vejen. Ingen resultater endnu.
Vores cykelstier begynder at blive røde. 😊
Lokalplan har været sendt i høring og der er indsendt kommentarer og indsigelser til
kommunen.
Bygge og teknik udvalget behandler først lokalplan og indsigelser herefter sendes den i
byrådet.
Vi har fået Nabohjælp skilte op. Dejligt med skilte som viser at vi holder sammen.

•
•
•
•
•
•
•

Der er indgået et forlig om gadejordene, men det er ikke blevet effektueret.
Torbens navn figurer ofte på skraldespandeopslagene i byen. Torben har meldt det til
politiet og er nu blevet indkaldt til afhøring.
Cadeau til Kirsten for det kæmpe arbejde med Ring 5 og sejren.
Nedlæggelse af transportkorridoren er næste mål.
Torsbo vandværk bliver forhåbentlig til et museum om hvor vores drikke kommer fra.
Bystyret er blevet præsenteret for ideen og er meget positive.
Vi skal alle huske at presse på for at få fibernet, så vores landsby ikke ”glemmes”
Fremad rettet bør vi finde ud af hvor stor opbakning der er til bylauget. Vi har mange
medlemmer på papiret, men det er Tordenskjolds soldater som møder op.
Torben takker af som oldermand. Har været i bystyret siden 2007 og oldermand siden 2012.
(Vi takker også for den store indsats 😊)

Oldermandens beretning blev godkendt.
Niels takkede Torben for den store indsats. Da Torben har rigtig mange flasker vin fik han i stedet
en bog om i værksætning. ”Et liv med Lego”
Der var ikke beretninger fra nogle udvalg, fordi der grundet corona ikke været afholdt
arrangementer siden sidste bystævne.

Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
David fremlagde regnskab for 2019 og 2020:
2019

Der blev for en gangs skyld brugt penge. Den nye hoppeborg.
Vi havde derfor et år hvor i tærede lidt på reserverne.

2020

Vi er tilbage til normalen og øger formuen.

Kontingentet forslås derfor uændret.
Regnskab og kontingent blev godkendt.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
Der blev vedtaget uændret kontingent.

Ad 5. Valg i henhold til vedtægterne (Se §3)
Der var fredsvalg. Som en konsekvens af corona er valgperioder ikke fuldt.
Det betragtes også som force majeure.
Kirsten blev valgt in absentia til oldermand.
Dorte blev valgt som ny skatmester.

Morten blev valgt som bymænd.
Wili blev genvalgt som bymænd.
Bjarke blev valgt som suppleant
Vi takker David, Nikolas og Mogens for deres arbejde i bystyret.

Ad 6. Behandling af indkomne forslag (se §12)
Der var ikke indkommet nogle forslag.

Ad 7. Eventuelt
•

Johnny agiterede for Danmarks Naturfredningsforening og opfordrede til at møde op til et
møde om Strandparken, tirsdag den 5. oktober.
De mangler også bestyrelsesmedlemmer.

•

Marie foreslog et vælgermøde forud for kommunalvalget.
Stig har forsøgt at få et igennem i vandværket uden held og arbejder nu på et i byen i stedet.

•

Maria fortalte at der vil blive afholdt Halloween igen. I år på datoen den 31. oktober.
Der bliver sendt information ud.

•

Jytte oplyste om at der efter corona igen kommer ”liv” i kirken og der er flere arrangementer
undervejs.

•

Henrik syntes at det nye koncept med smørrebrød først og møde bagefter var rigtig godt.
Han foreslog vi pushede arrangementet mere intensivt og gerne mange gange for at få flere
børnefamilier med.
Adam der bestyrer hjemmesiden kan sætte den til at pushe flere mails om arrangementer.
Stig opfordrerede ældre som ikke er så meget på nettet til at minde hinanden om
arrangementerne.
Johnny tilbød at dele papirs invitationer til bystævnet ud i byen.

