
Referat af bylaugsmøde  
 

Dato:  22.08.2022 

Tidspunkt:  kl. 19.00 – 21.00 

Sted:  Hos Kirsten 

Deltagere:  Bjarke, Kirsten, Niels, Morten, Ole   

Not there:  Helle, Dorte 

 

 Opgaveansvar er markeret med ovenstående farvekoder.  

 

Sørgeligt farvel til Wili 

 Der blev holdt et minuts stilhed for Wili. 

 Niels overtager Wilis post som bymand i bystyret. 

 

Økonomi 

 Dorte havde fremsendt status på økonomien. Der er pt. et overskud på kr. 2.664,07. Dog 

forventes et underskud samlet for året, som bl.a. skyldes køb af nyt bylaugstelt og diverse 

sociale aktiviteter. Indestående i bank/kontantbeholdning udgør kr. 51.546,89. 

 

Status på punkter fra seneste bystyremødereferater 

Høstfesten 

 Aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi genopliver den til næste år med fynd og klem. 

Medlemskampagne 

 Dorte/Morten/Helle har udarbejdet et komplet, geografisk overblik i medlemsbasen.  

 Dorte/Morten/Helle udruller her i efteråret en kampagne for at mobilisere flere medlemmer 

til bylauget. Der er udarbejdet et ”bliv medlem-kort” som omdeles blandt ikke-medlemmer. 

Plan for vedligeholdelse af fællesområder i Torslunde og omegn 

 Der mangler generel vedligeholdelse af de fællesområder, som kommunen er ansvarlig for. 

Bystyret udarbejdede før sommerferien en samlet plan for vedligeholdelse af fællesområder 

i Torslunde og omegn. Planen blev sendt til Center for Park, Vej og Miljø med ønsker om at 

få et møde. Vi har rykket for svar og er nu blevet lovet et møde. Kirsten følger op. 

Langsigtet varmeløsning til byen 

 Ishøj Kommunes Klima- og Mijøudvalg har netop behandlet fjernvarmeplan for Torslunde.  

 Planen præsenteres på et informationsmøde i efteråret. Der indkaldes via e-boks.  

Legepladsprojektet 

 Projektet om etablering af legeplads i Torslunde er udlagt til en arbejdsgruppe under 

bystyret. For at sikre fremdrift i projektet er Dorte udpeget til ankerperson. Dorte tager 

kontakt til arbejdsgruppen og aftaler det videre forløb. 

Transformerstationen 

 Energinet er i gang med undersøgelser, der skal placere en meget stor transformerstation 

(som led i Energiø Bornholm) i Solhøj.  

 Bystyret arbejder for en placering ved transportcentret i Taastup, som alternativ til en 

placering i det åbne landskab omkring Solhøj.  

 Ole har møde med Morten Dahlin og Karsten Kismeyer fra Vs folketingsgruppe om sagen. 

 Bystyret udarbejder høringssvar til den offentlige høring, når den meldes ud. 

Offentlige foredrag i naturvidenskab: 

 Foredragsrækken afvikles i efteråret efter samme koncept som sidste år.  

 Kirsten laver bemandingsplan for afviklingen  

Gåstien mellem Torslude og Solhøj:Ø_ 

 Niels kontakter Vej, Park og Miljø i kommunen Ishøj Kommune for at få ryddet op efter den 

seneste skæring/klipning af åens kanter. Samtidigt opfordres til beskæring af buske langs 

stien ude ved Præsteengen. 

Fibernet 

 Bornfiber er ved at fremføre fiberforbindelse til Torslunde. Kirsten har forhørt sig om 

mulighed for at fortsætte forbindelsen til Solhøj, og har fået et uklart svar, som drøftes på 

beboermødet i Solhøj (se herunder).   



 Bjarke indleder dialog med en fibernetudbyder om en fordelagtig pakkeløsning til bylaugets 

medlemmer.  

Projekt vedr. genetablering af Lille Vejleå 

 Bystyret har kigget på Niras rapport om restaurering af Lille Vejleå.  

 Projektet er stagneret. Ole informerer, såfremt der kommer nyt i sagen. 

Bylaugets hjemmeside 

 Hjemmesiden skal nytænkes og opdaters. Kirsten udarbejder forslag til næste møde.  

Sti i Solhøj 

 Stien i Solhøj mellem Thorsbrovej og Lille Solhøjvej er blevet lukket af.  

 Bylauget har rettet henvendelse til Ishøj Kommune for at få afklaret om lukningen er lovlig 

og om Naturstyrelsens alternative indkørsel fra Thorsbrovej i så fald kan færdiggøres og 

sikre passage til fods mellem Thorsbrovej og Lille Solhøjvej. Kirsten er på sagen. 

Plan for Thorsbro Vandværk 

 Ishøj Kommune har fået udarbejdet en ”Mulighedsplan for Thorsbro Vandværk”, som 

Thorsbro Vandværks Museumsforening har bidraget til.  

 Status på projektet fremgår af pkt. 64 i referat fra Kultur- og Fritidsudvalget 22.06.22: 
https://ishoj.dk/borger/demokrati/dagsordener-og-referater/kultur--og-fritidsudvalget-22-06-2022/ 

 Mulighedsplanen kan ses her: 
https://ishoj.dk/api/sbsys/attachment/?id=d0c659e0-2822-4df3-b18f-3458f6658f6f&name=Thorsbro%20-%20Fase%201.3%20Mulighedsplan 

Færdselsplan for Torslunde og Omegn 

 På baggrund af bylaugsmedlemmernes input til Bystyrets idékatalog er bystyret i gang med 

at udarbejde en Færdelselsplan for Torslunde og Omegn.  

 Planen lister initiativer for øget trafiksikkerhed og nemmere færdsel på veje og stier. 

 Kirsten færdiggør planen med sidste input fra bystyremedlemmerne og sender den til Ishøj 

Kommune primo september.  

  

Vælgermøde ifm. folketingsvalget 

 Bystyret planlægger at holde vælgermøde ifm. det forestående Folketingsvalg.  

 Vi har fået lov til at låne vandværket og får hjælp af de mange gode kræfter, som bidrog til 

sidste års vælgermøde ifm. byrådsvalget. 

 Dato meldes ud så snart vi har en dato for valget. Kirsten er på sagen. 

 

Bylaugets udlejning 

 Dorte overtager administration af bylaugets udlejning af telt, grill hoppeborg mv.  

 Henvendelser vedr. udlejning skal fremover rettes til bystyremailen: bystyre@torslunde.dk 

 

Beboermøde i Solhøj 

 I samarbejde med Lille Solhøjvej Vejlaug holder bylauget beboermøde i Solhøj søndag 

28.08. Agendaen omfatter transformerstation, fibernet, Ring 5, BNBO mv. 

 Alle beboere i Solhøj er inviteret – og velkomne i drivhuset på Solhøjvej 44. 

 

Fællesspisning i Konfirmandstuen 

 Dorte har foreslået at vi afprøver et nyt socialt arrangement i form af fællesspisning i 

Konfirmandstuen. Forslaget blev glemt på dagens møde: undskyld til Dorte. 

 Da vi netop har måttet aflyse høstfesten, foreslår Kirsten på bagkant af mødet, at vi 

afventer den mørke tid, hvor folk har mindre travlt. Forslaget overføres til agendaen for 

næste bylaugsmøde.  

 

Næste bylaugsmøde 

 Næste bylaugsmøde afholdes den 24. oktober kl. 19 hos Kirsten. 

 

Udestående punkter til næste bylaugsmøde 

 Møder med Ishøj Kommune; skal vi etablere faste årlige møder evt. i samarbejde med 

kommunens øvrige landsbyer? 

 Bylaugets udlejning; gennemgang af prisliste og drøftelse af om bylauget skal udleje 

andet/mere. 

 Drøftelse af fællesspisningsarrangement i efteråret. 

https://ishoj.dk/borger/demokrati/dagsordener-og-referater/kultur--og-fritidsudvalget-22-06-2022/
https://ishoj.dk/api/sbsys/attachment/?id=d0c659e0-2822-4df3-b18f-3458f6658f6f&name=Thorsbro%20-%20Fase%201.3%20Mulighedsplan
mailto:bystyre@torslunde.dk

