Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

17. juni 2020, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Bjarne
Hans Christian
Henning
Henrik
Johanne
Lars
Lissie
Niels
Ole
René
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Heidi

Referent

Ulrik

Sted

Billesborgvej 26, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

27. august 2020, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

01

Velkomst ved

H.C. bød velkommen til bestyrelsesmødet, som på grund af Covid-19

formanden

restriktioner var henlagt til mødelokale/frokoststue hos SuperBrugsen i

Opfølgning:

Herfølge.
02

Valg af ordstyrer

Sonja blev valgt til ordstyrer.

03

Bemærkninger til

Der er ikke skrevet referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 21. januar

sidste referat

2020.
På grund af forsamlingsforbuddet som følge af Covid-19 restriktioner er
planlagt bestyrelsesmøde, den 19. marts 2020, og årsmøde, den 21. april
2020, blevet aflyst. Nye datoer se Næste møde(r) samt punkt 7 Årsmødet.

04

Siden sidst:

Sonja oplyste at overskuddet fra Fastelavn blev kr. 286,-. Særskilt referat

Fastelavn, og hvad vedrørende evaluering af fastelavn er udsendt.
vi ellers har på
hjertet

H.C. orienterede om at Jagtforeningen er intersseret i at blive nærmere
orienteret om arbejdet med Herfølge Vest og de gerne vil fremadrettet indgå i
et tættere samarbejde med Herfølge Borgerforening.
H.C. orienterede endvidere om at skrivelse vedrørende ”buslommer” på
Hestehavevej er genfremsendt til Køge Kommune.
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Sonja oplyste at hun har fået flere positive tilkendegivelser vedrørende
åbningen af området ved Herfølge Skole.
05

Nyt fra faste med- Jagtforeningen overvejes inviteret til næste bestyrelsesmøde, hvor punktet
lemmer: Ingen in- kommer på dagsordenen.
viteret

06

Bydelsplanen.
Sidste nyt.

H.C. orienterede om status for arbejdet med bydelsplanen og de møder der
har været afholdt i arbejdsgruppen, herunder møde med Marie Stærke tilbage i
februar måned.
Økonomi Udvalget i Køge Kommune orienteres ved møde den 25. juni 2020.
Endvidere fortalte H.C. at han er blevet interwievet vedrørende strategiplanen.
Niels bekræftede, at der er sat penge af til en arkitektkonkurrence med henblik
på at udarbejde et oplæg til en samlet helhedsplan for Herfølge Vest.
Vigtigheden af en god løsning af infrastrukturen blev påpeget igen.
Der var enighed om, at der er gjort et godt og offensivt stykke arbejde som
har skabt en god synlighed om bydelsplanen. Det var ligeledes enighed om
vigtigheden af at fortsætte dette arbejde.
Stig foreslog at Herfølge Borgerforening skal orientere bredt ud i Herfølge
omkring arbejdet med bydelsplanen, eventuelt ved et stormøde i Herfølge
Hallen.
Det blev drøftet at bruge nogen af Herfølge Borgerforenings midler til at gøre
yderligere opmærksom på arbejdet med bydelsplanen. Følgende idéer blev
nævnt:
•
Arrangement i Herfølge Hallen
•
Facebook
•
Grønt Forum
•
Presseomtale blandt andet i forbindelse med arkitekternes dag, som
afholdes til oktober på Lille Syd
•
Nyhedsmail til medlemmerne
Det blev aftalt følgende rækkefølge for den videre kommunikation:
•
Økonomi Udvalget, møde den 25. juni 2020
•
Medlemmerne, årsmødet, nyhedsmail
•
Herfølge, stormøde.
Henrik oplyste at elektricificeringen af togdriften samt de direkte tog fra Næstved via Herfølge, Køge og Køge Nord til København og Nivå p.t. er udskudt til
2023.

07

Årsmødet

Det blev aftalt at afholde årsmødet efter samme koncept som tidligere år, og
alle er villige til at påtage sig samme rolle som ved sidste årsmøde. H.C.
udsender opdateret to-do-liste forud for årsmødet.

H.C.

Det blev endvidere aftalt at byde på let traktement i forbindelse med
årsmødet.
Det blev aftalt at gå efter at holde årsmødet den 8. september 2020,
alternativt den 15. september 2020.
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Bjarne undersøger om Herfølge Hallen er ledig på de pågældende datoer.

Bjarne

Søren Boas, Vallø Stift, og/eller Peter Aalbæk Jensen inviteres til at forstælle
om arbejdet med bydelsplanen.
For gruppe A til E starter der en ny valgperiode for følgende grupper:
•

A: Erhversforeningen

•

C: Pensionist foreninger, Bibliotek, Menighedsråd og beslægtede
foreninger

•

E: Bestyrelser for skoler og daginstitutioner.

Ole oplyste, at han stopper som formand for menighedsrådet og i den
forbindelse ønsker han ikke at genopstille som repræsentant for gruppe C.
Følgende er på valg i gruppe F Privatpersoner:
•

Allan Kok

•

Anders Frandsen

•

Bjarne Rasmussen

•

Heidi Deleuran (suppleant)

•

Niels Rolskov

•

René Ljunggren

•

Ulrik Kolbe

Alle tilkendegav at de genopstiller på nær Heidi, som har oplyst at hun ikke
ønsker at genopstille.
08

Tema.

H.C. orienterede om møde den 15. juni 2020 med Grønt Forum.

Affaldsindsamling
(herunder

Affaldsindsamling løber af stablen den 19. september 2020 kl. 10.00 fra Uglen,

orientering fra

Herfølge Bibliotek.

mødet i Grønt
Forum den 15/6
om Køge
Kommunes
klimaplan).
09

Begyndende

Infrastrukturen i Herfølge er et kommunalt anliggende. Yderligere behandling

drøftelse af

afventer, idet det blev aftalt at vente på et udspil fra Køge Kommune.

Herfølges
infrastruktur
10

Se dog punkt 06 Bydelsplanen. Sidste nyt.

Herfølgedag ! Den Efter planen afholdes Herfølgedag den 26. september 2020.
skal vi da indbyde
til ikke ?

Det blev aftalt at planlægge efter at Herfølgedag gennemføres som planlagt.
Sonja kontakter Heidi for at få tilsendt materiale fra sidste års Herfølgedag
samt at få afklaret hvor vidt Heidi ønsker at træde ud af Herfølgedag-udvalget.
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Sonja

Heidi har været koordinator for Herfølgedag-udvalget og hvis hun træder ud er
der kun Sonja og Stig tilbage.
I forbindelse med indretningen af området skal dertages hensyn til eventuelle
restrektioner som følge af Covid-19.
H.C. ansøger om lejlighedsbevilling til Herfølgedag.
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Kan vi gøre noget

H.C.

Se punkt 06 Bydelsplanen.

for vores
medlemmer !
Udadvendte idéer
12

13

Kaffeklubben.

Lissie oplyste at Kaffeklubben har været ”Corona-nedlukket”, men aktiveres

Noget nyt

igen forud for budgetforhandlinger i Køge Kommune.

Eventuelt

Lissie oplyste at krisecenteret ikke umiddelbart vender tilbage til Hegnetslund,
men bliver i Borup.
Åbning af Ankerstræde Bækken syd for Herfølge blev kort drøftet.
Niels oplyste at arbejdet med gadekæret påbegyndes til september 2020.
Niels orienterede om gårtur den 2. juli 2020 kl. 19.00., se udleveret kortudsnit
med markering af rute.
Endvidere udleverede Niels kortudsnit med markering af områder hvor græs
ikke slåes.

Emner til kommende Ingen bemærkninger.
bestyrelsesmøder
UK06072020
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