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Referat Bestyrelsesmøde 

 
Dato 22. august 2018, kl. 19.00 

 

Deltagere Allan 
 Glenn 
 Hans Christian 
 Henrik F 
 Johanne 
 Lissie 
 Ole 
 Stig 
 Ulrik 
 
Afbud fra Anders 
 Christine 
 Heidi 
 Henning 
 Henrik P 
 Niels 
 Sonja 
     
Referent Ulrik 
 
Sted Åhmansvej 20, Herfølge 
 
Fordeling Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) 
 
Næste møde(r) 09. oktober 2018, kl. 19.00 
 19. november 2018, kl. 19.00 
 13. december 2018, kl. 18.00 
 24. januar 2019, kl. 19.00 

 11. marts 2019, kl. 19.00 
 29. april 2019, kl. 19.00 (årsmøde) 
  

Dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Opfølgning: 

         

01 Velkomst ved 

formanden 

H.C. bød velkommen til bestyrelsesmødet, med håbet om at alle havde haft en 

god sommer. 

 

 

   

02 Valg af ordstyrer Glenn blev valgt til ordstyrer.  

   

03 Bemærkninger til 

sidste referat 

Ingen bemærkninger.   

   

04 Siden sidst Ingen bemærkninger.   

   

05 Trafiksikkerheds-

projekter, jf. 

Hennings mail 

samt møde med 

forvaltingen 

Johanne orienterede om Trafiksikkerhedsudvalgets møde med Køge Kommune. 

 

P.t. har Køge Kommune sendt ombygning af busbump på Tessebøllevej og 

Hestehavevej i udbud. Køge Kommune forventer at arbejdet udføres i efteråret 

2018. 

 

Opsætning af lysskilt, med din hastighed er som en trafikkerhedsregulerende 

foranstaltning på for eksempel Tessebøllevej blev nævnt på mødet. 
 

 

http://www.herfoelgeborger.dk/
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Udvalget følger op på ovenstående. 

 

Ole henledte opmærksomhed på, at der flere steder er kritiske forhold for 

cykelister som skal krydse Billesborgvej efter den nye cykelsti er kommet.  

   

06 Møde med 

forvaltningen 

vedr. byparken 

Den 27. august 2018 afholdes møde med Køge Kommune vedrørende 

byparken. 
 
De gamle tegninger med ”kultur-aksen” vurderes stadig, at være et godt 
udgangspunkt for drøftelse af akitviteter placeret skolenært. 

 

 

   

07 Kommuneplans-

revision. Har vi 

styr på vores del. 

H.C. orienterede om det åbne møde vedrørende revisionen af kommuneplanen, 

som han vurdere er et redeligt forslag. 

 

Fingerplanen står foran at skulle revideres. Under visse forhold kan man få 

dispensation fra fingerplanen, for eksempel hvis man kan ”runde noget af” i en 

bymæssig sammenhæng. 

 

Lissie synes at tidligere fremsendt høringssvar vedrørende kommuneplanen 

bør genfremsendes, idet det var tidligere var sendt i en anden sammenhæng. 

H.C. udarbejder et nyt udkast, som rundesendes for kommentarer.  

 

Der var enighed om, at kommunen burde kunne dispensere for ikke at må 

udvide lokalerne hvor ALDI ligger i dag. 

 

Det blev aftalt at H.C. udarbejder udkast til brev til kommunen vedrørende 

”håndtering” af lukning af dagligvarebutik (ALDI) i Holmebæk. 

 

Muligheden for at etablere kulturhus i lokalerne når ALDI flytter blev drøftet. 

 

Der kunne på mødet ikke svares på ejerforholdet af lokalerne. 

 

Etableringen af den nye ”ALDI bebyggelse” på hjørnet af Vordingborgvej og 

Billesborgvej er tilsyneladende forsinket, idet ingen af lejerne efter signe skulle 

være opsagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H.C. 

 

 

 

 

 

 H.C. 

   

08 Herfølge syd. 

Forslag fra sidste 

møde. 

Ole motiverede hvorfor han havde ønsket at få punktet på dagsordenen. 

 

Der var på mødet uenighed om antallet af etager i projektet – 2 kontra 4. 

 

Bestyrelsen har tidligere fundet projektet interessant, hvilket også er meddelt 

kommunen. Udgangspunktet var her 2 etager, bebyggelse på 9 m. 

 

Ole mener ikke, at de trafikale forhold er tænkt igennem. 

 

Kommunen spørges til status på projektet. 
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09 Mødet med det 

politiske net 

Lissie forklarede setup’et for ”kaffeklubben”, hvori der sidder en repræsentant 

fra alle partier i byrådet. Næste møde i ”kaffeklubben” holdes den 30. august 

2018. 

 

Lissie er villig til at være kontaktformidler til ”kaffeklubben”. På sigt når 

”kaffeklubben” er løbet i gang planlægges et møde med formand og 

næstformand for borgerforeningen. 

 

 

 

 

 

 

   

10 Herfølgedag Afholdes 29. september 2018 (sidste lørdag i september). 

 

Stig orienterede om arrangementet, og oplyste at Heidi udsender en mail med 

nærmere oplysninger.  

 

 

 

 

 

  

   

11 Sankt Hans festen, 

evaluering 

Sonja og/eller H.C. tager en snak med Peter Aalbæk, idet hans engagement til  

selve arrangementet kunne ønskes større. 

 

Sankt Hans Udvalget er gået i tænkeboks vedrørende musikken. 

 

Henrik F. slog igen i år til lyd for at bålet tændes senere, således at det er 

muligt at sidde og hygge sig lidt længere. 

  

Logistikken omkring levering af varer blev drøftet, for eksempel kom 

grillbriketter først efter at der ifølge planen skulle være tændt op i grillerne. 

 

   

12 Eventuelt Tidligere medlem af Herfølge Borgerforenings bestyrelse Margot fylder 90 år 

den 20. september 2018, og blev aftalt at give hende en buket blomster i den 

anledning. 

 

Henrik F. oplyste at Herfølgekorets julekoncert afholdes den 5. december 

2018, og at den i øvrigt afholdes efter samme koncept som sidste år. 

 

   

 Emner til kommende 

bestyrelsesmøder 

Følgende input til emner blev givet: 

• Herfølge Stationscenter 

• Kaffeklubben 
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