
Ishøj Bylaug - Beslutningsreferat 

 

Bystævne 2022     Ishøj 22.3.2022 

 

 

Tilstede 54 medlemmer incl. bestyrelsen 

 

Program (ca. tider): 
 
18.00 Ishøj Kommune v/ Borgmester Merete Amdisen orienterer om kommunens planer for 

landsbyen. 
 Merete fortalte om et møde med Energinet DK og at de vil satse på vores grønne miljø og at 

de gerne vil have lov til at placerer 2 bygninger ude ved Solhøj på størelse med 2 
fodboldbaner og 25m høje, dette mener jeg at jeg får svært ved at overbevise borgerne om. 

 Merete har fået de tilstødende borgmestre har nu også tilsluttet sig vores holdning. 
 
 By og Havn dumper slam i Køgebugt, og sammen med en lang andre kommuner blander vi os 

i diskusionen omkring, og vi blev sammen med andre S borgmestre kaldt til samtale hvor de 
prøvede at overbevise os hvorfor de skulle have lov til at dumpe slam, og at vi ikke skulle 
blande os i de beslutninger der allerede er truffet, Marie Stærke argumenterede for alle de 
ting som bliver ført igennem Køgebugt, vi blev lovet at komme til et nyt dialogmøde efter 
vinterferien, men det er ikke blevet afholdt endnu. 

  
 Kommunen får en lang række mails om fordelig af flygtninge fra Ukraine, disse vil blive fordelt 

efter hvor meget kommunen i forvejen løfter, hvilket betyder at vi ikke skal have nogen, men 
når dette er sagt kan man ikke stoppe evt famile sammenføringer, idet der er en del 
herboende Ukrainer. 

 Ishøj Kommune skal derfor anvise boliger efter skærpede forhold, og det vil presse 
kommunen i forhold til belastede boligområder med mange der er på overførselsinkomst, har 
været dømt inden for 6mdr. 

 
 Fjernvarme til alle i Ishøj er ved at blive udarbejdet og man er ved at lave en strategisk plan, 

men Ishøj landsby ligger ikke først for til dette, der er nogle områder der ligger mere først for. 
 
 Der arbejdes med lokalplaner så man får fjernet de gamle gartnerier og andre huller. 
  
 Planer om at udvide Ishøj skole til 2 spor. 
  
 Skovrejsning og sø, man prøver at få udviddet området så man får mere skov i området. 
 
 Spørgsmål: 
 Hvad har man tænkt sig at gøre ved den øgede støjmængde 

- Ishøj kommune arbejder med det og i Vallensbæk afprøver man nye metoder som man 
håber har effekt. 
 

Har man tænkt sig at gøre noget ved Ishøj bygade og der er meget stærk trafik og der er en 
del frygt for at sende børnene ud i trafikken, der er bekymring for at der sker ulykker. 
De foranstatninger der er lige nu er intet værd. 
- Vi kan få en ATK vogn ud. 
 
Hvilke planer har kommunen med de grønne områder på modsatte af ishøj stationsvej og kan 
man ikke lave en begrænsning af trafikken til 50 Km/t 
- Der er ikke nogen planer herom, men man vil gerne have ophævet de begrænsninger der 

er, dette skyldes at man ikke kan gøre noget som helst uden. 
- Der er planer om styrkelse af offentligt trafik i form af letbanen og her er vi betjent at 

400S, og man påtænker at se på nye hurtigbusser, men de krøver sine egne spor. 
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- Der er gang i en miljø vurdering, dette kan kun ske i juni/juli idet der er flagremus som 
man skal tage hensyn til og også have med i vurderingen. 

- Hastighed skal altid dræftes med politiet. 
 
Aktiviteter til de unge mennesker, vil det ikke være passende at afsætte et beløb til at 
udbygge og udvidde tilbuddene. 
- Vi vil gerne afsætte penge hvis f.eks TIIF ytre ønske herom og det er jeg ikke bekendt 

med. 
 

Er der nogle planer for Ishøjgaard 
- Der er ikke nogen konkrete planer, og der er en del bevoksning der er til gene for dette og 

det er sat på pause. 
 
Stort tak til Merete Amdisen for en god beretning. 

 
 

 
 
19:00 Bystævne 
 

Valg af dirigent Søren Madsen– valg af referent  Lars-Bo Jøhl 
Oldermandens beretning har meldt afbud så Jakob W overtog. 
- Bylauget har ikke haft særlig mange aktiviteter igenne de sidste 2år som jo skyldes 

Covid19 
- Juletræstændning 2020 
- Juletræstændning 2021 sammen med kirken og der var stor opbakning 
- Byvandring med kommunen, hvor vi gennegik hvad der skete i landsbyen, ikke forrdi der 

kom noget nyt, men vi havde en god dialog som var åben og ærlig 
- Kommunen har fokus på Polakreder 
- Vi deltaget i et møde med kommunen omkring tryghed. 
- Løbende dialog med vej/park. 
- Landsbysladder 28/4 
Aflæggelse af regnskab 
Vi har lige pt. 73 medlemmer (husstande) 
2020 – Godkendt uden kommentarer 
2021 -  Godkendt uden kommentarer 
 
Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag: 
- Lave en gruppe der kan gå i tæt dialog med kommunen omkring trafik, forskønnelse olign. 
- Sidse Ishøj Bygade  
- Merete Juul Ishøj Bygade  
- Andreas Olsen Taastrup valbyvej  

 
Ingen indkommende forslag fra medlemmerne. 
 
(Forslag, skal være oldermanden i hænde senest 4 dage før bystævnet) 
 
Valg til bestyrelsen (3 medlemmer i lige år/ 2 medlemmer i ulige år) 
- Lars-Bo modtager genvalg 
- Jeannie modtager ikke genvalg, Søren stiller op og er valgt. 
- Jakob W genopstiller ikke 
Nyt bestyrelsesmedlem er Gorm  
 
Valg af suppleanter - 1 år ad gangen 
- Steen Modtager genvalg  
- Britta Modtager genvalg 
Valg af revisor - 1 år ad gangen 
- Majbritt modtager genvalg 
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- Lajla modtager genvalg 
 

Valg af fest m/k 
- Pilemøllevej 27 
- Ib Hansen 
- Susanne 
 
Eventuelt 
- TIIF har 9 maj 100 års jubilæum - alle er velkommen. 
- Jubilæumsfest 14/5 fra 18.00 – 03.00 
- 195,00 kr per deltager 

 
Alice spørger efter et telefon nummer til en kontaktperson i bylauget. 
 
Ib Hansen beretter at der slut 23 kommer blødt vand fra vandværket. 
 
Søren Madsen takkede for god ro og ordeen. 

 
 
20:00 Servering af: 1 øl/vand, 1 snaps, 3 stk. smørrebrød   
21:00 Tak for i aften  –  Hjælp meget gerne med at rydde op ☺ 

 

 

 


