Beretning 2014.
1. Bestyrelsen.
Det har været endnu et spændende arbejdsår i Herfølge Borgerforening. Vi
har mange væsentlige opgaver i gang og får stadig nye at tage fat på.
Vi har et godt 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.
Vores hovedopgaver er: At støtte og bakke op bag det store lokale arbejde
der udføres for at skabe og vedligeholde de mange fritidstilbud, at støtte
det lokale erhvervsliv og være en væsentlig aktør i udviklingen af vort
lokalområde generelt.
Det er betydningsfuldt for os at være med til at skabe øget samarbejde og
synergi på lokalt plan. Vi håber, at vores bestræbelser også opleves sådan.
I forbindelse med henvendelser er vores kompetence at uddrage de
principielle og almene problemstillinger. I forlængelse heraf arbejder vi
videre med dem, enten i borgerforeningen eller ved at opfordre relevante
andre til at tage dem op.

Bestyrelsesarbejdet forgår stadig i en god og ligefrem atmosfære. Vi er
enige om vores målsætning, men heldigvis bliver debatterne præget af de
holdnings- og erfaringsmæssige forskelligheder, vi besidder. Det kan give
indholdsrige udvekslinger, hvor mange ord står i kø.
Bestyrelsesmedlemmerne er erfarne og engagerede og udviser stor
omtanke, så intet besluttes på rygmarven, men efter grundig, alsidig
vurdering. Jeg har selv adskillige gange oplevet, at mine forudfattede
konklusioner, blev pillet fra hinanden og resultatet mere velafvejet og
bedre. Jeg forestiller mig, at andre medlemmer har samme oplevelse. 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 Kaj Pedersen, der har repræsenteret
grundejerforeningerne. Kaj var et erfarent bestyrelsesmedlem. Han stopper
af tidsmæssige grunde. Tak til Kaj for hans indsats. I hans Sted har vi budt
velkommen til Glenn Allan Jensen, der er formand i grundejerforeningen
Skovleddet-Holmehøj.
Anders Frandsen har været primus motor i borgerforeningen fra dens start.
Først som formand og siden som repræsentant for erhvervsforeningen. Nu
er Anders blevet aktiv pensionist. Personligt kan jeg ikke forestille mig
borgerforeningen uden Anders. Så mit håb er, at der findes en løsning, så vi
fortsat kan drage nytte af hans medarbejderskab i bestyrelsen. Peter Ålbæk
stiller sig stadig til rådighed som person med særlige opgaver f.eks. i
forbindelse med vores Sankt Hans arrangement. Jon Bonne Eriksen, tidligere

medlem af bestyrelsen, er fortsat vor udsendte korrespondent i Laos. Lidt
verdenssyn er vel godt for en lokalforening.
2. Det politiske niveau.
Vi har i det store og hele et godt samarbejde med vore politikere. Vi har
tradition for en årlig uformel samtale med vores borgmester. Den foregår her
lokalt, og vi er glade for denne mulighed for at orientere om vores syn på den
lokale udvikling. Det er vores indtryk, at der er gensidig tilfredshed med
mødet. En afslappet seriøs udveksling af synspunkter kan føre til gode
resultater.
Vi har haft en del sager, hvor vi har indgivet høringssvar til kommunen, eller
hvor vi selv har henvendt os til vore politikere. I denne sammenhæng kan
nævnes:
Vi sendte et høringssvar i forbindelse med forslaget til kommuneplanen. Her
udtrykte vi, at den som overordnet plan for den kommunale udvikling, var
inspirerende, sober og visionær.
Blandt de øvrige bemærkninger vi medsendte, kan nævnes:
At vi var enige i kommunens ønske om udvidelse af ”fingerplanen” så den
dækker Herfølge mod syd.
At vi forventede, at der, som en naturlig konsekvens af det kommunale oplæg,
udarbejdes en bydelsplan for Herfølge, der er loyal over for den vedtagne
strategiplan.
I forbindelse med den igangsatte udbygning af banen Næstved – Køge, den
evt. kommende omfartsvej fra Stevns og udbygningen af Herfølge vest har vi
skrevet til Bane-Danmark og til Køge Kommune. Vores udgangspunkt for
brevene var det faktum, -at der ikke findes aftaler med Bane-Danmark om en
ny station eller dens placering, -at linjeføringen af omfartsvejen fra Stevns

stadig er uafklaret, og at Bane-Danmark skal have svar vedrørende broerne
over banen.

Til Bane-Danmark skrev vi om broerne på Søllerupvej og Svansbjergvej. Jeg
citerer:
”Herfølge Borgerforening har følgende bemærkninger i forbindelse med de to
broer:
Køge Kommune har planer om en udvidelse af Herfølge vest for banelinjen. I
forvejen ligger der et industriområde nord for Svansbjergvejbroen, der er delt
på begge sider af banen. Udbygningen vest for broen vil øge behovet for at
bevare de to broer som bilbroer.
Evt. planer om at ændre broen på Svansbjergvej til en cykel- og gangbro vil
forudsætte, at der etableres en anden bilbro som erstatning.
Vi vil derfor ud fra de nuværende forudsætninger anbefale, at de to broer
fastholdes som bilbroer.”
Til Køge Kommune skrev vi. Jeg citerer:
”Vi har forstået, at der ikke foreligger aftaler med Bane Danmark vedr. en ny
placering af Herfølge station og hermed heller ikke en aftale om en ny bilbro
som erstatning for en evt. ændring af broen på Svansbjergvej til en cykel- og
gangbro.
Udbygningen af Herfølge vest for banen vil øge behovet for bilbroforbindelse
over banen, så en reduktion til kun en cykel- og gangbro vil være
utilstrækkelig.

Vi har tidligere udtrykt sympati for en cykel- og gangbro på Svansbjergvej,
men forudsætningen er, at der bevares en fremsynet forbindelse over banen.
På de nuværende konditioner, kan vi derfor ikke gå ind for en omdannelse af
broen på Svansbjergvej til en cykel- og gangbro.
Vi vil anbefale, at politikerne/kommunen går i gang med en konkret
planlægning af udviklingsområderne vest for banen både mod nord og syd,
infrastrukturen og ikke mindst placeringen af en ny station. I den
sammenhæng indgår vi meget gerne i et samarbejde.”
Vi har fået svar fra Økonomiudvalget. Af det fremgår det, at broerne retableres
som bilbroer, og at der i løbet af 2014 vil blive udarbejdet en bydelsplan for
Herfølge. Herunder en stillingtagen til fremtidig vejbetjening og evt. flytning af
stationen.
Vi har i flere år sammen med kommunen drøftet muligheder for bedre
parkeringsforhold i forbindelse med skole, svømmehal og bibliotek. I juni
sidste år skrev vi til økonomiudvalget i den tidligere kommunalbestyrelse, at
det gamle forsamlingshus (nabo til biblioteket) var til salg og grunden ville
kunne bruges til udvidelse af parkeringsarealet ved biblioteket og dermed
medvirke til afhjælpning af et kommunalt problem. På vores lokale
vælgermøde i november sidste år var der fra politikernes side en udtrykt
stemning for at købe huset. I januar i år var huset til vores store undren solgt
til anden side. Vi har fået at vide, at det var på grund af tidsnød. Fra juni til
januar i et kompetent udvalg er det for kort tid?
Vi arbejder med tanken om et ”sundhedshus” i Herfølge. Et sted hvor f,eks.
læger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.m. kan etablere sig. Vi
forestiller os, at det vil være en både fornuftig og tryghedsskabende
foranstaltning i vort lokalområde. Det er jo et regionsanliggende, men vi har

forespurgt det kommunale sundhedsudvalg, og de har ønsket os held og lykke.
Vi arbejder troligt videre med henblik på en underbygget henvendelse til
Region Sjælland.
Vi har i samarbejde med Det Grønne Hus, søgt og fået midler fra
Miljøministeriet samt tilskud fra kommunen til et pilotprojekt om
klimatilpasning. Formålet er, at give parcelhuse og større bebyggelser gode
anvisninger om håndtering af overskudvand på egen grund. Det Grønne Hus
udtrykte tilfredshed med pilotprojektets udfald, og ideerne kan nu skaffes ved
henvendelse til Det Grønne Hus.
Som tidligere nævnt afholdt vi i forbindelse med kommunalvalget sidste år et
lokalt vælgermøde på Herfølge Bibliotek. Vi havde en flot repræsentation af
politikere. Der var fire lokale temaer: Bolig- og byudvikling, erhvervsudvikling,
trafik og infrastruktur samt kultur bredt set. Vi havde en god oplevelse af
mødet, selv om der var lidt færre fremmødte end ved forrige valg. En
forklaring er nok, at der blev holdt mange lokale vælgermøder.
Vi har stadig en aktiv repræsentant i busborgergruppen, høringsgruppen vedr.
den kommunale bustrafik. Et fint resultat er indførelsen af natbusdriften i
weekenden, der hver halve time sikrer folk en tryg mulighed for at komme
hjem. Vi håber, denne service kan bibeholdes. Vores repræsentant arbejder
fortsat på, at der oprettes en separat rute til Præstø. Vi håber, dette arbejde
bærer frugt, da det vil være et gode for både Herfølgeborgere og for folk, der
skal videre syd på.
3 Herfølge by.
I forbindelse med vores høringssvar vedrørende kommuneplanen anførte vi, at
der opsættes ”byporte” ved alle indfaldsveje til Herfølge af hensyn til
trafikken.

Vi foreslog, at der etableres en rundkørsel i krydset ved Vordingborgvej,
Søllerupvej og Lille Stationsvej og at Billesborgvej fartbegrænses til 30 km.t. fra
Kirkevej til Vordingborgvej.
Den planlagte cykelsti fra Egøjevej ad Billesborgvej til Strandvejen bør
videreføres ad Billesborgvej til Herfølge.
Vi spurgte til planerne for mindre erhverv i Herfølge. Hvor skulle de placeres
og i hvilket omfang?
Vi var ligeledes interesserede i kommunens planer for folkeskolerne i Herfølge
og Alkestrup samt, hvordan det øgede fokus på det lokale klubliv for børn og
unge skal udvikles i vort område.
Vi har henvendt os til Køge Kommunes Energiforsyning vedr. overløbsbassinet
på Billesborgvej foran kirkejorden. Vi gjorde allerede ved etableringen i 2006
opmærksom på det skæmmende og ufærdige udseende, vi synes, det har. Nu
er menighedsrådet i fuld gang med at skabe en naturkirkegård og et smukt
landskabeligt anlæg med en sø på kirkejorden. Vi har tidligere fået at vide, at
kommunens holdning er at frede, vedligeholde eller etablere vandløb og søer
af landskabelige hensyn, derfor anbefalede vi kommunen om at gå i
samarbejde med menighedsrådet, så overløbsbassinet ændres og indgår i
projektet på smuk vis.
I forvejen har jagtforeningen på den anden side af Billesborgevej en fornem
plan for deres område, så den kønneste indgang til Herfølge får endnu et
landskabeligt løft.
Vores fine, nye idrætshal, som vi bød velkommen sidste år, har fået indrettet et
fitnesscenter, der er blevet en stor publikumssucces. En gevinst for
lokalsamfundet og fint initiativ fra halledelsens side.

4. Arrangementer.
Selvom vi er i stærk konkurrence med medier, foreninger, andre udbydere og
ikke mindst vores behov for privatliv, så mener vi, at der stadig er behov for
vore arrangementer, der har til formål at styrke den lokale identitet. Vi har
oven i købet vovet pelsen med endnu et arrangement.
Sankthansfesten blev endnu engang fejret med maner. Vejret var godt og
mange fandt frem til grillarrangementet og endnu flere til båltændingen. Et
fint samarbejde mellem dygtige, energiske og fantasifulde personer har skabt
noget, der er blevet til en folkefest. Den levende musik blev igen i år leveret af
”Ud til bens” under fællesspisningen. To dygtige piger underholdt med sang.
Der var et specielt arrangement for børnene. Ved bålet, der igen i år kunne
tændes, var Peter Ålbæk indleder og tovholder. Båltalen blev holdt af en af
vores præster Heidi Kasper Hansen og Herfølgekoret sang for på bålsangene.
Det var et helt igennem vellykket arrangement.
Herfølgedag sidste lørdag i september holdtes igen på pladsen ved- og på
Herfølge Bibliotek. Vejret var fint og stemningen god. Der var pandekager på
bål og friskpresset æblejuice. Der var mange både nye og faste aktører og et
alsidigt tilbud af lokal kunst, kunsthåndværk og flot design. Skolens servicefolk
havde på fornem vis hjulpet med det praktiske og biblioteket lagde hjerte- og
husrum til os alle. Der var et pænt fremmøde af publikum, og både de og
aktørerne udtrykte tilfredshed med dagen.
Vores nye arrangement Julemarkedet fandt sted sidste lørdag i november. Det
var på opfordring af deltagere på Herfølgedag, vi gjorde dette forsøg. Det var
meget fint arrangeret af de deltagende aktører, og for det publikum der fandt
vej, var det en fin oplevelse. Ideen er god, men vi skal blive bedre til at
annoncere dagen. Alle vil have glæde af, at dette arrangement også får en god

plads i rækken af arrangementer. Vi håber, vi bliver bedre til at orientere om
denne gode mulighed.
Herfølgekoret fejrede her i april sit 40 års jubilæum. De 40 år har ikke givet rust
i stemmerne snarere smuk klang og gejst. Julekoncerten med Herfølgekoret
og dirigent Otto Laust Hansen var igen en smuk, stemningsfuld oplevelse.
Koret gav os endnu engang en flot koncert og for et talrigt publikum. Både i
kirken og bagefter i sognegården var stemningen høj. Der er 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 nogen tid. De små
måtte bruge noget længere tid for at få paptønderne ned. Nogle af de yngste
syntes, det var synd for tønderne, at slå på dem. Børnene var glade og optaget
af festen, og de voksne hyggede sig imens. Trods stor konkurrence fra
lignende arrangementer i byen, var fremmødet fint.
5. Planer/visioner.
Aktuelt håber og forventer vi, at vi får lejlighed til at indgå i et samarbejde med
kommunen i forbindelse med den bydelsplan for Herfølge, som kommunen vil
planlægge i år. Længe har omfartsvejen fra Stevns været omdrejningspunkt for
den lokale udvikling. Nu håber vi, at der kan laves mere konkrete forslag til
Herfølges infrastruktur og byudvikling uanset omfartsvejproblematikken.
Det er vores ønske, at vi alle i Herfølge får mulighed for at kende og drøfte
forslaget. Vi vil i hvert fald gøre vores til det.

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.
6. Afrundende bemærkninger.
Mange af vores opgaver består af fortløbende processer. Vi håber, det lykkes
for os at følge op på dem. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har kritik, ros
eller ønsker til opgaver, vi bør påtage os. Det er vores håb, at vi indgår på en
måde, der opleves som en ægte håndsrækning i forbindelse med udviklingen i
Herfølge. Vi står til rådighed, men vi blander os 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.

