Beretning 2013.
1. Bestyrelsen.
Det er med glæde, jeg ser tilbage på nok et godt arbejdsår i Herfølge
Borgerforening. Vi får stadig nye væsentlige opgaver at tage fat på, og vi
bruger mange kræfter på at følge, inspirere og påvirke udviklingen i vort
lokalområde.
Vi er privilegeret med et umiddelbart og tillidsfuldt samarbejde med mange
lokale aktører. Det gælder både institutioner, foreninger og erhvervsliv, og
jeg vil på bestyrelsens vegne rette en stor tak til alle, der har hjulpet os, og
som vi har samarbejdet med i årets løb.
I forbindelse med vores arrangementer har vi gode og trofaste
samarbejdspartnere. I denne sammenhæng vil jeg gerne benytte lejligheden
til at takke Herfølge Bibliotek, Herfølge Menighedsråd, præsterne, den nye
sognemedarbejder, SuperBrugsen, Hammershus Bageri, Håndboldpigerne,
Herfølgespejderne, Herfølgekoret, Zentropa samt de øvrige frivillige, der
har deltaget.
En af vores hovedopgaver er at støtte og bakke op bag det store arbejde,
der udføres for at skabe og vedligeholde de mange fritidstilbud, der findes i
vort lokalområde. Man skal passe på ikke at tage munden for fuld, når man
udtaler sig om egen indsats, men vi fornemmer og bliver da også bekræftet
i, at vores eksistens har positiv betydning for udviklingen i lokalsamfundet.
For os er det væsentligt at være med til at skabe øget samarbejde og
synergi på lokalt plan. Vi håber, at vores bestræbelser også opleves sådan.
Vi tager med glæde mod alle henvendelser, og søger, at uddrage de
principielle eller almene problemstillinger, der ligger indbygget i

henvendelserne. I forlængelse heraf arbejder vi videre med dem, enten i
borgerforeningen eller ved at opfordre relevante andre til at tage dem op.
Bestyrelsesarbejdet forgår i en god og ligefrem atmosfære. Vi er enige om
vores målsætning, men heldigvis bliver debatterne præget af de holdningsog erfaringsmæssige forskelligheder, vi besidder. Det kan give indholdsrige
udvekslinger, hvor mange ord står i kø. Bestyrelsesmedlemmerne er
engagerede og udviser stor omtanke, så intet besluttes på rygmarven, men
efter grundig, alsidig vurdering. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for den
seriøse indsats, den udøver, og ikke mindst for det behagelige samvær, der
gør det til en fornøjelse at deltage i møderne.
Bestyrelsesmedlemmerne er trofaste, men af forskellige årsager sker der
naturligvis en udskiftning af enkelte medlemmer.
I år har vi sagt farvel til Allan Kok som repræsenterede skolebestyrelserne.
Allan er saglig og klartskuende og var både en dygtig repræsentant for sit
bagland og en stor gevinst for bestyrelsens arbejde. Vi takker Allan for hans
fine indsats i bestyrelsen. Heldigvis fik vi en dygtig afløser i Linda
Rasmussen, der nu repræsenterer skolebestyrelserne. Også Henrik Fisker
udgik af bestyrelsen, men han blev fisket ind igen som suppleant, og han
arbejder som sådan i bestyrelsen på fuld skrue. Så ham takker vi ved en
langt senere lejlighed. Peter Ålbæk har af tidsmæssige grunde ikke
mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet, men stiller sig til rådighed
som person med særlige opgaver f.eks. i forbindelse med vores Sankt Hans
arrangement. Jeg skal også nævne, at Jon Bonne Eriksen, tidligere medlem
af bestyrelsen, er vor udsendte korrespondent i Laos, hvorfra han myndigt
følger bestyrelsens arbejde.
2. Det politiske niveau.

Man skal ikke hvile på laurbærrene. Slet ikke i denne tid. Vi har stadig en god
kontakt til vore politikere, og vi oplever, at vi tages alvorligt og med på råd i
lokale anliggender. Vi besidder jo også en alsidig reference til et stort
lokalmiljø. Et lokalmiljø kommunen har ansvar for. Det vil fornuftige politikere
selvfølgelig benytte sig af, og vi fornemmer også, det er tilfældet for
politikerne i Køge Byråd. Vi har i årets løb haft lejlighed til gode, indsigtsfulde
samtaler med byrådspolitikere om udviklingen i vores lokalområde, og vi har
været med på råd i sager, der har lokal betydning. Vi lever jo ikke i en tid, hvor
millionerne til nye projekter i lokalområderne ruller ud, så her kan vi ikke
påvise de store resultater.
For os er det vigtigt at fastholde den aftalte (jeg skal skynde mig at indføje

politisk vedtagne men ikke juridisk bindende) Planstrategi for Herfølge
bykerne og derved sikre, at planlægningen af kommende tiltag afstemmes med
planstrategien.
I vores svar til byrådet i forbindelse Planstrategi 2011 og Agenda 21-strategi
2011 hæftede vi os bl.a. ved:
Citat: ”Frem mod 2017 vil byrådet arbejde med en tæt integration af kultur-,
forenings- og fritidsliv i byudviklingen. Emnet vil indgå som en naturlig del af
de bydelsplaner, vi vil arbejde med 2013 - 2017. det skal være den lokale
identitet for det enkelte lokalområde, der bærer udviklingen frem. Det betyder
eksempelvis, at arbejdet med bydelsplanerne for henholdsvis Ølby og Herfølge
vil få forskelligt afsæt og udtryk.”Citat slut.
Det er dejligt at konstatere, at vores bud på udviklingen af kultur-, forenings
og fritidsliv bliver tydeligt bekræftet i det kommunale udspil.
For os har lokal identitet flere udgangspunkter, der alle har betydning for
identitetsfølelsen. Nogle centrale er: Natur, byplan, erhvervsliv, faciliteter,
kulturelle tilbud og mødesteder.

For nogle år siden lavede vi en undersøgelse af de unges fritidsvaner i
Herfølge. Det fremgik tydeligt, at det centrale klubtilbud i Køge ”Tapperiet”
kun i meget ringe grad blev brugt af Herfølges ungdom. Vi påpegede dengang,
at der var brug for lokale, uforpligtende væresteder for de unge.
Nu kan vi med glæde konstatere, at der igangsættes lokale boligsociale tiltag,
og at det igen er blevet aktuelt med et lokalt klubliv. Vi er ligeledes glade for
ansættelsen af en lokal gadeplansmedarbejder med base på Holmebækskolen.
Vedkommende kan både være med til at støtte de unge og samtidig inspirere
til udviklingen af forholdene for vores unge. I den sammenhæng håber vi, at de
lokale boligselskaber og grundejerforeninger vil gå aktivt med.
Boligselskaberne har jo den formelle organisation til at indgå, og bør derfor
være en væsentlig aktør i det boligsociale arbejde.
Vi har haft drøftelser med politikere om brugen af grunden Vordingborgvej
112. ”Smedegrunden”. Den er beliggende på hjørnet af Vordingborgvej og
Søllerupvej. Hvis den skal bruges til butiksformål eller tilsvarende formål, bliver
det nødvendigt med en omfattende trafikregulering på Vordingborgvej. Vi har,
som nævnt i strategiplanen, foreslået en rundkørsel. Desuden bliver der brug
for indretning af egne tilstrækkelige parkeringspladser. Vi fastholder, at det
grønne areal syd for Søllerupvej fortsat skal bruges til rekreative formål, som
det også fremgår af lokalplanen. Vi ønsker nemlig, at der skal være mulighed
for udvikling af faciliteter til gavn for breddeidrætten på området.
Vi har en fast repræsentation i den kommunale busborgergruppe. Vi har
forsøgt, at få busdriften til Præstø adskilt fra den almindelige linje 102A. Det er
ikke lykkedes endnu, men som noget positivt bliver der halvtimedrift fra
december på linje 102A lørdag og søndag frem til sidste afgang. Desuden en
udvidet natbuskørsel i weekenden fra august.

Vi har sendt vores supplerende ønsker til trafik- og miljøplan 2013. Det vil blive
for omfattende at remse det hele op, men med adresse til bestemte veje og
områder drejer det sig om: Fartdæmpende foranstaltninger, 40 km zoner,
skiltning, opstregning og afmærkning på veje m.m.. Trafiksikkerhed og
trafikafvikling er sat i centrum. Trafikproblemerne på Billesborgvej,
Tessebøllevej og Elmevej er åbenbare. For Elmevejs vedkommende bliver det
yderligere kompliceret, hvis der åbnes en daligvareforretning på
Smedegrunden. Se evt. nærmere på vores hjemmeside.
Der har en del år været megen snak om en omfartsvej fra Stevns. Rygterne
siger, at der inden længe kommer et løsningsforslag fra de to byråd, hvor
Herfølge indgår. Vi tager det naturligvis op, når forslaget foreligger, men det
er stadig vores holdning, at løsningen ikke må gå nord om Herfølge.
3. Herfølge bymidte.
Så fik vi indviet pladsen foran Herfølge Bibliotek. Den økonomiske ramme lå
fast, men ellers var processen forud et fint eksempel på godt samarbejde.
Herfølge Skole, Herfølge Bibliotek, SuperBrugsen og borgerforeningen indgik i
planlægningen, resultatet blev så samlet op og gennemført af teknik- og
miljøforvaltningen med Morten Suhr som ankermand. Pladsen er tænkt til
fælles brug, så nu er det op til os at få den brugt. Vi har forstået, at det gamle
forsamlingshus, som er nabo til pladsen, bliver sat til salg. Det vil være en god
ide, hvis denne grund blev købt, så den kunne indgå i pladsen. Pladsen er
første led i den planlagte bypark, der skal fortsætte på de grønne arealer foran
skolen mod Billesborgvej og Vordingborgvej. Køge kommune har modtaget en
invitation fra ”Drøn På Skolegården”. Sammen med Herfølge Skole har
kommunen svaret positivt. Det handler om at udvikle og realisere innovative
og overraskende tiltag, der fremmer leg og bevægelse på skolens udearealer.
Projektet er tænkt til brug for skolen og lokalsamfundet og etableret på det

grønne område syd og vest for skolen. Vi kender endnu den kommunale
udformning af projektet, og ved heller ikke om det kan realiseres, Men hvis det
gennemføres, indgår vi i samarbejdet. Projektet skal naturligvis ses i
sammenhæng med den kommunale strategiplan for byparken.
Skal – skal ikke. Post Danmark havde vist svært ved at finde sine ben i
forbindelse med postbetjeningen af Herfølge. Heldigvis lykkedes det at bevare
et postind- og udleveringssted i Herfølge. Det er nu placeret I SuperBrugsen.
Køge Svømmeklub står over for en renovering af svømmehallen med henblik
på nødvendig reparation, men også for at skabe en billigere og mere
miljøvenlig driftsøkonomi. Der er tale om økonomisk stillingtagen, men
samtidig drøftes også klubbens fremadrettede vision. Vi er med i den samtale,
der foregår, og det er vores indtryk, at klubben fortsat ønsker at være en del af
det brede idrætstilbud i Herfølge.
Vores fine, nye idrætshal rummer mange muligheder. Det er vigtigt, vi får
udbredt kendskabet til dem. For ud over de idrætsmæssige- har hallerne
faciliteter til både store og små kulturelle- og sociale arrangementer.
4. Herfølge øst.
Fra 1. januar har jagtforeningen overtaget driften af det tidligere
bortforpagtede område syd og vest for skydebanen. Hele området er ifølge
lokalplanen udlagt til rekreative formål. Der er etableret et brugerlaug for
området. Ideen er, at evt. øvrige interesserede foreninger/grupper med
naturrelaterede interesser kan henvende sig som brugere og indgå i
Brugerlauget. Der er offentlig adgang til hele arealet. Blot skal
sikkerhedsreglerne overholdes i forbindelse med skydebanens aktiviteter.

Jagtforeningen har i samarbejde med en landskabsarkitekt lavet et udkast til
indretning af det samlede areal. Ud over den eksisterende skydebane og
hundetræningsarealet indeholder udkastet en ny større sø mod Vedskøllevej.
Desuden en sti, markstriber, insektvolde og en offentlig hundelufterplads. Med
tiden bliver det et godt rekreativt område for os alle.
5. Aktiviteter.
Vi er glade for opbakningen til vores faste arrangementer. Det gælder både
dem, der indgår i det praktiske arbejde, men selvfølgelig også de efterhånden
mange der møder op.
Sankthansfesten blev fejret med maner. Vejret var i modsætning til forrige år
gang fint. Et fint samarbejde mellem dygtige, energiske og fantasifulde
personer har skabt noget, der er blevet til en folkefest. Der var fællesspisning
med mad på grill, dejlig, levende musik leveret af ”Ud til bens”, specielt
arrangement for børnene og et bål, der i år kunne tændes, så heksen kunne få
sin fortjente rejse til Bloksbjerg. Ved bålet var Peter Ålbæk indleder og
tovholder, og båltalen blev holdt af Merethe Svahn, som bl.a. er kendt fra
Herfølgespejderne. Herfølgekoret sang for på bålsangene. Det var et helt
igennem vellykket arrangement.
Herfølgedag sidste lørdag i september holdtes ved Herfølge Bibliotek. Her vil
den også blive holdt fremover. Vejret var præget af regn og kold blæst.
Alligevel blev det en varm oplevelse. Herfølge Skole hjalp med det praktiske.
Biblioteket lagde hjerte og husrum til alle fremmødte. Aktørerne var ifølge
evalueringen glade for dagen og det samme gjaldt publikum. Det har jo været
lidt op ad bakke, når det drejer sig om antallet af besøgende, men det ser ud
til, at billedet er vendt. Der var et pænt fremmøde, og dagen skal nok vise sin
relevans fremover.

Der blev fremsat et ønske fra aktørerne side om et julemarked i november. Vi
arrangerer derfor et julemarked den 30. november. Biblioteket har lovet os
husly mens servering af gløgg, æbleskiver og lignende foregår i pavilloner
udenfor. Vi håber, dette arrangement kan finde sin plads sammen vores øvrige
arrangementer.
Julekoncerten med Herfølgekoret med dets nye dirigent var igen en smuk,
stemningsfuld oplevelse. Koret gav en flot koncert for et talrigt publikum. Både
i kirken og bagefter i sognegården var stemningen høj. Ingen tvivl om at korets
indsats både kunstnerisk og dets praktiske afvikling af aftenen var til stor
glæde for de mange fremmødte.
Fastelavnsfesten blev en fin eftermiddag med god stemning. Køge
Spillemandsforening mødte op med 13 musikere og Søren Lond gav den som
legetante i bedste stil. Tønderne til de store børn holdt længere i år. Trods stor
konkurrence fra lignende arrangementer i byen, var fremmødet fint. 143
festligt udklædte børn var mødt op, og med de voksne var vi over 300 til stede.

6. Planer/visioner.
Vi planlægger at indbyde Herfølges borgere til et temamøde om trafik. Det
aktualiseres af det forventede forslag fra Køge- og Stevns Kommuner om en
omfartsvej til afhjælpning af stevnstrafikken, men også på baggrund af vores
fremsendte forslag vedrørende den kommunale miljø og trafikplan. I lighed
med for fire år siden afholder vi et vælgermøde i november op til
kommunalvalget, hvor temaet igen bliver de politiske visioner for udviklingen i
Herfølge. Vi har stadig et ønske om at afholde et ideværksted for Herfølges
borgere med temaer som: Lokal identitet, det lokale kultur- og idrætliv,
forholdene for børn og unge og Herfølges grønne profil.

7. Afrundende bemærkninger.
Mange af vores opgaver består af fortløbende processer. Vi håber, det lykkes
os at følge op på dem, men vi hører meget gerne fra jer, hvis I har kritik, ros
eller meget gerne ønsker til opgaver, vi bør påtage os. Vi håber, at vi indgår på
en måde, så vi opleves som en ægte håndsrækning i forbindelse med
udviklingen i Herfølge. Vi står gerne til rådighed, men vi blander os bestemt
også på eget initiativ. Vi arbejder stadig på at få styrket det lokale
sammenhold. Bestemt ikke i modsætning til andre, men for at medvirke til
oplevelsen af, at Herfølge både fysisk og kulturelt er et sted, vi hører til, og at
Herfølge er vores fælles tumleplads, hvor vi efter behov og overskud kan indgå
i et alsidigt kultur- og fritidsliv, og hvor det er godt at bo.

