Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

11. marts 2019, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Glenn
Hans Christian
Heidi
Henning
Henrik F
Johanne
Lissie
Niels
René
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Bjarne
Ole

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

23. april 2019, kl. 19.00 (årsmøde)

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

01

H.C. bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Velkomst ved

Opfølgning:

formanden
02

Valg af ordstyrer

Anders blev valgt til ordstyrer.

03

Bemærkninger til

Der er ikke skrevet referat fra følgende bestyrelsesmøder:

sidste referat

04

Siden sidst.

•

13. december 2018 (julefrokost)

•

24. januar 2019

Niels oplyste at Klar Forsyning er ved at lægge sidste hånd på de resterende
arbejder ved bassinet ved Billesborgvej.
Henrik oplyste at Kollektivtrafikgruppen holder arrangement den 4. april 2019
kl. 16.00, hvor der startes med en kort briefing og kaffe hos H.C. hvorefter der
er siteseeing. Glenn har tilbudt at være chauffør.
Bjarne oplyste at Herfølge Hallen holder møde i morgen vedrørende udvidelse
af hallen for at imødekomme pladsudfordringer for Herfølge Fitness.
Mail 1. marts 2019 fra Pia Nielsen, Køge Kommune, vedrørende perronudvidelse/forlængelse blev indgående drøftet. Det fremgår ikke entydigt i
hvilken retning perronerne skal forlænges. Det var enighed om at det ikke er
godt nok at kommunen vil følge arbejdet, men at de bliver nød til være på
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forkant og følge op up front. Det var enighed om at kommuneplanen angiver
retningen for en forlængelse af perronerne.
Ifølge Niels er kommunikationen mellem Køge Kommune og Banedanmark ikke
eksisterende, og dette har afstedkommet at der på torsdag afholdes møde på
Christiansborg vedrørende den manglende komminakation.
Det blev aftalt at H.C. svarer Pia Nielsen med afsæt i ovenstående drøftelse.
05

H.C.

Nyt fra faste med- Sonja fortalte om Herfølge Gymnastikforening, blandt andet at den blev startet
lemmer: Gymna-

den 4. oktober 1921, medlemstal 624 pr. 31. december 2018 og formand er

stikforeningen v.

Lone Lillestrøm.

Sonja
7 ud af 13 foreninger er medlem af Herfølge Borforening.
Anders vil tage kontakt til CC95 for at få dem til at melde sig ind.
06

Årsmødet den 23.
april 2019

Anders

Det blev aftalt at afholde årsmødet efter samme koncept som de seneste år i
forhold til de praktiske gøremål.
Det blev endvidere aftalt at der tilbydes et let traktement, hvilket annonceres i
indbydelsen.
Følgende privat personer er på valg (de genopstiller alle):
•
H.C.
•
Henrik F
•
Lissie
Henrik F indstilles som dirigent.
H.C. fremsender opdateret to-do-liste.

07

Bydelplanen. Fort- I forhold til Niels’s indlæg på årsmødet blev der givet input om, at man gerne
sat drøftelse.

08

H.C.

vil høre om visioner for Herfølge – hvordan ser byen ud om 5-10 år.

Udvalgsmødet den H.C. oplyste at der havde været en overvejende positiv stemning på mødet for
29. januar 2019

”projektet”, og han vurdere at deter noget vi kan komme videre med.

vedrørende åen
(den gennem
kirkeskoven) og
etablering af
hjertevej
09 Affaldsindsamling i Niels har modtaget materiale til affaldsindsamlingen og vil sørge for plakat.

Niels

Herfølge den 31.
marts 2019, kl. 10- SuperBrugsen er sponsorere vand og frugt.
13.
Niels indkøber 15. stk. ”affaldsopsnappere”.

Niels

Husk at vi går over til sommertid natten mellem lørdag og søndag.

Herfølge Borgerforening

2
v/ Hans Christian Andersen
Åhmansvej 20
Tlf. 56 27 46 37
4681 Herfølge.
e-mail.: formand@herfoelgeborger.dk

www.herfoelgeborger.dk

10 Fastelavn den 3.
marts 2019,

Der enighed om at arrangementet forløb godt, selvom der var en lille nedgang
i deltagerantallet.

Evaluering
Til næste år afholdes Fastelavn den 23. februar 2020.
11

Kaffeklubben.

Lissie orienterede om at Kaffeklubben havde afholdt møde for ca 1½ uge

Noget nyt ?

siden, og fokus havde været på fingerplanen og at der ikke er nogen penge på
anlægsiden i næste år.
Venstre, SF og LA var ikke tilstede ved mødet, men Lissie har orienteret dem
som ikke deltog.

12

Eventuelt

”Kirken” vil indkalde til møde sammen med Jagtforening vedrørende afholdelse
af Sankt Hans.
Det blev aftalt at Sonja snakker med Peter Aalbæk Jensen vedrørende tjansen
som toastmaster til Sankt Hans.
Ifølge Sonja har Menighedsrådet tilkendegivet at ville give kr. 4.600,- til
musik, og det blev aftalt at Herfølge Borgerforening supplere op til de kr.
8.000,- som Nordlys koster.
Der var enighed om at arrangementet skal foregå ét sted, og ikke må deles
med for eksempel spisning og bål forskellige steder.
Allan orienterede om de udfordringer for eksempel grundejerforeninger har i
forbindelse med leje af lokaler til arrangementer via EGON.

Emner til kommende Følgende input til emner blev givet:
bestyrelsesmøder

•

Hvad kan vi gøre for vores medlemmer

•

Herfølge Syd, hvad sker der hér

•

Invitation til leder af Herfølge Bibliotek Uglen, under punkt 5 Nyt fra
faste medlemmer.
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