Referat af bylaugsmøde
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:
Not there:



24.01.2022
kl. 19.00 – 22.00
Hos Kirsten
Dorte, Ole, Bjarke, Kirsten, Helle, Niels
Morten, Wili

Opgaver der skal tages action på er markeret iht. farvekoderne herover for den, som har
opgaveansvaret.
Fælles opgaveansvar er markeret med denne muntre farve.

Økonomi
 Dorte er ved at få styr bank, regnskab og medlemsbase.
 Pt. er årets resultat kr. 15.700, men der mangler afregning for 3 byarrangementer.
 Vi er pt. ca. betalende 80 medlemmer af bylauget.
 Dorte laver:
o oversigt over betalende medlemmer og ex-medlemmer.
o overblik over girokort-medlemmer.
o overblik over hvilke informationer vi har på medlemmerne.
 Helle og Bjarke laver plan for at konvertere girokort-medlemmer til BS.
Energiø Bornholm
 Ny, vigtig sag udgør en væsentlig trussel for Torslunde: Energistyrelsen/Energinet har
udpeget området øst for Solhøj (= nord for Torslunde) til 1 ud af 3 mulige placeringer for
ny, gigantisk (= 7 etager høj) transformerstation.
 Følgende indsatser ift. sagen er aftalt:
o Kirsten har haft møde med journalist Søren Schaadt Larsen fredag 21.01.22 baseret på
drøftelser med Wili/Carsten Nilsson. Artikel bringes i Sydkysten 27.01.2022.
o Kirsten har møde med borgmester Merete Amdissen om sagen på fredag 28.01.2022
for at drøfte fælles fodslag om kommunikationsstrategi.
o Kirsten informerer byen om sagen ifm. bystævnet i marts.
o Ole arrangerer møde med relevant ordfører fra Venstre (klimaordfører eller
bæredygtighedsordfører) og TV2 Lorry.
o Ole finder modargumenter fra tidligere sag om transformerstation i Ishøj.
Planlægning af bystævne i marts
 Der afholdes bystævne søndag den 6. marts.
 Kirsten booker konfirmandstuen hos menighedsrådet.
 Kirsten indkalder på alle relevante medieplanforme med tilmelding.
 Følgende er på valg: Helle, Ole, Niels og Kirsten – alle modtager genvalg.
 Dorte afklarer om Charlotte La Cour vil være ordstyrer.
 Bystævnet udvides til at omfatte orientering om følgende sager:
o Energiø Børnholm
o Kirkeskoven
o Fibernettilslutning
o Opfordring til medlemskab af bylauget
o Opfordring til deltagelse i udvalgte arbejdsgrupper (fokus på legepladsgruppe som skal
være klar med forslag til placering inden 1. april for at komme med i budget 2023).
Torslunde Vandværks Museumsforenings fremtidsplaner v. Niels Meldgaard
 De vandværksbygninger, som skal bevares skal overgå fra HOFOR til nyt ejerskab.
 Foreningen arbejder for:
o et organisatorisk setup, hvor bygningerne og vandindvindingsområdet muligvis kan
indgå i en form for museumsnetværk.
o bevarelse af den ”kinesiske” ikke-fredede bygning, som kan fungere som åbent hus for
forskellige aktiviteter. Bygningen kan også komme på tale som byhus.

Fibernet til Torslunde og Solhøj
 Bjarke laver overblik over fordele og vilkår for tilslutning som input til bylaugskampagne.
 Bylauget organiserer en fælles, koordineret interessetilkendegivelse hos TDC.
 Bylauget oplyser om sagen på bystævnet.
Kick-off: livestreaming af Offentlige Foredrag i Naturvidenskab i Konfirmandstuen
 Dorte og Niels står for afvikling af det første foredrag den 8. februar.
o Der laves kaffe til kl. 18.30. Foredraget er fra kl. 19–21.
 Bjarke styrer teknikken.
 Kirsten giver besked til Dorte om nøgle til konfirmandstuen.
 Kirsten inviterer på relevante medieplatforme.
 Kirsten leverer Soundboks til lyden.
Idékataloget
 For at få skub i de mange projekter i idékataloget, har alle budt ind på projekter, de vil
tage ansvar for at drive fremad.
 Alle ansvarspersoner er indskrevet i vedhæftede udgave af idékataloget.
 Idékataloget bliver dermed fremover et fast punkt på agendaen til bylaugsmøderne.
Næste bylaugsmøde
 Kirsten udsender Doodle til næste bylaugsmøde ultimo marts.
 Kirsten udsender agenda nogle dage før mødet:
o Faste agendapunkter: status økonomi, status idékatalog, opfølgning på seneste
referat.
o Ad-hoc agendapunkter: byhus, legepladsgruppe, lokation for høstfest.

