Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

1. februar 2016, kl. 19.00 (bemærk ændret mødedato)

Deltagere

Allan
Anders
Bente
Bjarne
Glenn
Hans Christian
Henrik
Linda
Niels
Per (gadeplansmedarbejder hos Køge Kommune)
René
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Lissie

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger)

Næste møde(r)

15. marts 2016, kl. 19.00 (bemærk ændret mødedato)
28. april 2016, kl.19.00 (Årsmøde)

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

00

Bemærkninger til

Der var ingen bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet den 17.

sidste referat

november 2015.

Opfølgning:

Der skrives ikke referat fra bestyrelsesmødet (julefrokost) den 17. december
2015.
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Siden sidst

Ifølge René er der startet en forretning der reparerer græsslåmaskiner der
hvor Kirkens Korshær lå tidligere.
Der var stor tilfredshed med, at det er meldt ud fra Køge Kommune at der skal
etableres cykelsti mellem Egeøje og Herfølge, og at det er planen at den skal
udføres i 2016.
Henrik opfordrede til, at den private underskriftindsamlingen til fordel for
cykelstien nævnes i beretningen til årsmødet, som en af de positive ting der
viser at det kan nytte at gå i konstruktiv dialog med Køge Kommune, idet det
nu ser ud til at cykelstien bliver til noget. Herfølge Borgerforening har også
gentagne gange argumenteret for denne cykelsti.
Sonja orienterede fra møde i Vedskølle Bylaug vedrørende etablering af
vognmandsforretning på den tidligere Agrana-grund.
Der er mange indvendninger i mod den tunge trafikbelastning som det
forventes at give.
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Anders opfordrede til, at Herfølge Borgerforening skriver til Køge Kommune
vedrørende bekymringen for en øget belastning med tung trafik via skole vej
gennem Herfølge.
En øget belastning med tung trafik ad Billesborgvej gennem Herfølge vurderes
at stride imod den kommende nye Bydelsplan.
H.C. skriver oplæg til brev til Køge Kommune, som rundsendes til bestyrelsen
for eventuelle kommentarer.

H.C.

Linda kontakter skolebestyrelsesformanden på Herfølge Skole for at høre om
de har tænkt sig at reagere på den forventede øgede trafikbelastning.

Linda

Landdistrektpuljerne er sat på stand by.
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Klubber,

Per orienterede om status på sit arbejde og om ”unge situationen” i Herfølge

Havetjørnegården lige nu.
(behandlet som
første punkt på

Ifølge Per er rimelig roligt p.t. Der har været en del hashhandel rundt omkring,

mødet)

blandt andet ved klubberne, men Pers vurdering er at det er for nedadgående .
Der har været nogle episoder med nogle knallertkører med masker på, som
skabte en del utryghed hvor de færdes, men dem er der tages hånd om.
Pers vurdering er at der er 8 til 10 unge som har det rigtig svært, og dem
”arbejdes” der med inklusive deres familier. Der er også tilknyttet en
misbrugskonsulent, hvor der er nødvendigt.
Flere af de unge efterspørger et fritidsarbejde for at komme videre.
Allan foreslog at klubberne udarbejdede et temaforløb med fokus på sociale
færdigheder.
Per ville tage det op med klubberne og hvis der er en god respons vender han
tilbage med en orientering.
Per blev også opfordret til at tage kontakt til Henning Lübcke med henblik på
drøftelse af ”erhvervsforløb”.
Pers har følgende mailadresse: per.eriksen@koege.dk
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Fastelavnsfest,

Sonja har udsendt referat fra planlægningsmøde.

den 7. februar
2016

Bestyrelsen mødes kl. 13.00 og starter forberedelserne, og alle bedes at huske
deres navneskilte.

Alle

Sonja har kontakt til forældre-foreningen hos håndbold, som skal stå for salg
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af drikkevarer og fastelavnsboller.
I Super Brugsen lægges pjæser om fastelavnsfesten ved kasserne.
Det blev aftalt ikke at holde kampagne for Nabohjælp og Tryg i Køge i
forbindelse med fastelavnsarrangementet.
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Svømmehallen,

Svømmehallen:

Jernbanebroerne,

Der er mellem 20 og 30 besøgende i den offentlige åbningstid.

fitnessredskaberne i Herfølge

Den offentlige åbningstid evalueres til sommer.
Jernbanebroerne:
Teknik og Miljøudvalget i Køge Kommune vil på et møde den 3. februar 2016
vurdere de trafikale forhold og eventuelle tiltag på de nye broer over
jernbanen.
Det er bestyrelsens opfattelse at der ikke er sket en 1:1 udskiftning af broen
ved Svansbjergvej, idet der ikke er fortorv på den nye bro.
Det blev aftalt, at afvente Teknik og Miljøudvalgets møde om mulige afhjælpende foranstaltninger.
Fitnessredskaber i Hefølge:
Bjarne orienterede om status for fitnessredskaber ved Herfølge Hallen.
Herfølge Borforenings anbefaling om placering på området foran CC95 er
godkendt.
Køge Kommune er i øjeblikket ved at se hvilke og hvor mange redskaber der
kan købes for kr. 250.000,-.
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Køge Park/Areana Bjarne orienterede om, at Hefølge Hallen har taget initiativ til et møde med
skrottet.

idrætsforeningerne for at komme i dialog om hvordan de ser verden efter at

Hvad nu ? Noget

Køge Kommune har meddelt at der ikke arbejdes videre med Køge Park.

nyt ?
Niels oplyste om at et lignende initiativ er taget blandt en række erhversfolk i
Køge med henblik på at komme i dialog med politikerne om en hal 3 i Køge.
Det blev aftalt at tage forholdet op i følgegrupperne til den nye bydelsplan for
Herfølge.
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Omfartsvejen igen Den 23. februar 2016 har Køge og Stevns kommune fået foretræde for
igen

Transportministeren.
Henrik følger op på emnet.
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Busbetjeningen af Henrik orienterede om status, og redegjorde for forløbet, hvor Teknik og Miljø-
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Køge Syd

udvalget har vedtaget, at ansøgningen til puljen for busbetjening i land- og
distrikter i år går til at få lavet en gennemgribende analyse af det fremtidige
behov i Køge Syd, herunder Herfølge - hvilket betyder, at Herfølge Borgerforenings ønske om en adskillelse af rute 102A i en Herfølge- og en Præstø-del er
udsat på ubestemt tid.
I Busborgergruppen skal man i 2016 arbejde med den kollektive trafik hen
mod december 2018, hvor den nye station Køge Nord skal åbne.
Der er konstateret et faldende passagertal på rute 102A.
Henrik ønsker, at træde ud af Køge Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg, men
vil arbejde videre i busborgergruppen. Der var opbakning til dette på mødet.
Efter årsmødet skal der derfor udpeges en ny repræsenatant til
Trafiksikkerhedsudvalget.
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Følgegruppen

Fagudvalgene har givet deres input til bygdelsplanen.

vedrørende bydelsplanen

Anders, Bjarne, H.C. og René deltager, som repræsentater for følgegrupperne,
i en ”høring” inden den bearbejdede bydelsplan præsenteres i byrådet.
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Underskriftsind-

Se punkt 01 Siden sidst.

samling på
Herfølgedagen
vedrørende
cykelsti
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Årsmøde, den 28.

Det blev aftalt, at H.C. spørger Mette Jorsø om hun vil komme med et indlæg

april 2016

på årsmødet.

(efterskrift)

Mette Jorsø har eftersølgende takket ja til invitationen.

Eventuelt

H.C.

Følgende emner blev nævnt til dagsordenpunkter på næste bestyrelsesmøde:
•

Facebook

•

Hjemmeside

•

Forskønnelse af Herfølge

•

Flygtninge

•

Sankt Hans taler

Henrik meldte afbud til næste bestyrelsesmøde og årsmødet.
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Nyt fra udvalgene
Trafikudvalget

Ingen bemærkninger.

Børn- og unge-

Ingen bemærkninger.

udvalget
Aktivitetsudvalget

Ingen bemærkninger.
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Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.
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