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Bemærkninger til

Der skrives (godt det samme) ikke referat fra bestyrelsesmødet afholdt den

sidste referat

18. december 2015 (bemærk ændret mødetidspunkt).

Siden sidst

H.C. bød velkommen med et tak for sidst og ønsket om et godt nytår.
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Opfølgning:

H.C. orienterede om præmieuddeling i forbindelse med Agenda 21.
Jørgen Kieler, KSK, har ”fået” 10 timer til offentlig åbningstid. H.C. undersøger
hos Birgit Madsen hvad tiderne mere specifikt skal bruges til, for eksempel
morgensvømning.

H.C.

Henrik gjorde opmærksom på, at bogen ”Pigeliv” præsenteres torsdag den 15.
januar 2015.
Henrik orienterede endvidere om arbejde i Trafiksikkerhedsrådet, hvor der
arbejdes med fartdæmpende foranstaltninger i lokalområdet, samt møde i
Busborgergruppen tilbage i november 2014. Vedrørende linjeføringen for rute
102A har Borgerforeningen sammen med Alkestrup stilet forslag om, at Køge
Kommune søger penge fra landdistriktspuljen til en omlægning, så Præstøruten skilles ud og kører ind om Alkestrup, og at Herfølge til gengæld får sin
egen rute.
(efterskrift)

Der kom tre forslag til ansøgning af puljen, og på møde i Teknik- og Miljøud-
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valget, som fandt sted 2 dage efter bestyrelsesmødet, valgt udvalget et af de
andre forslag i år, men har lovet til gengæld at forhandle med Faxe Kommune
og Region Sjælland med henblik på at realisere vores forslag i 2016.
I parentes bemærkede Henrik, i øvrigt at besparelsesforslag på området på kr.
800.000,- tidligere er trukket tilbage.
Det blev aftalt, at input vedrørende trafiksikkerhedsspørgsmål og offentlig
transport medtages i arbejdet med den kommende bydelsplan for Herfølge.
02

Bydelsplan.

Der var enighed om, at indledende dialogmøde, afholdt den 11. december

Hvordan organi-

2014 med Køge Kommune, vedrørende processen og arbejdet med den kom-

serer vi os ?

mende bydelsplan for Herfølge var positivt.
Borgerforeningen vil meget gerne have mulighed for at kommentere indbydelsen til borgermødet, som forventes at blive afholdt lørdag den 28. februar
2015.
Følgende fordeling på de enkelte områder blev aftalt:


Ramme of byudvikling: Allan, Anders, Glenn, René, Ulrik



Byliv og detailhandel: Anders, Stig



Familieliv og boformer: H.C. (evt. Jørgen Kieler)



Kultur og foreningsliv: Bente, Bjarne, Linda, René, Sonja



Landskab og Grøn struktur: Henning, Niels, Ulrik



Mobilitet og infrastruktur: Henning, Henrik

Lissie og Margot blev ikke placeret på mødet.
(efterskrift)

Køge Kommune har efterfølgende udmeldt at borgermødet afholdes lørdag den
14. marts 2015. Det kan derfor blive nødvendigt at ændre på personfordelingen i de enkelte grupper.
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Sundhedshus

Emnet blev kort drøftet, herunder mulige ejerkonstruktioner og –organisering.
Det blev aftalt, at lade det udarbejdede oplæg til ”brev” (udsendt af H.C. pr.
mail den 6. januar 2015) og det planlagte ”interview” med H.C. ligge indtil
videre og lade det indgå som en del af arbejdet med bydelsplanen.

04

Kriminalpræventiv H.C. orienterede om møde vedrørende tværfaglig kriminalpræventiv indsats,
hvor han er kommet med som ”formand” i en underafdeling for Herfølge.
indsats i lokalområder

H.C. udleverede folder fra mødet, og det blev aftalt at H.C. bestiller et antal til
udlevering til Fastelavn.

H.C.

Projektet blev indgående drøftet på mødet, herunder kommissorium for arbejdet.
Det er Køge Kommune og Politiet som står bag projektet og det er dem som er
”ressourcen”. Lissie mente, at projektet er forankret i de boligsociale helhedsplaner.
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Bente, Henning og René meldte sig til, at deltage i det videre indledende arbejde. H.C. indkalder til møde i gruppen.

H.C.

Tyveri fra detailhandlen er et stort problem i følge Stig.
05

Bibliotek – Skole-

Linda orienterede om evalueringen af pilotprojektet, hvor fordele og ulemper

bibliotek. Hvad

er vurderet.

sker der ?
Beslutning om, at stoppe pilotprojektet med fælles skole- og offentligt bibliotek
er taget på baggrund af evalueringen, idet den ikke var entydig positiv.
Umiddelbart betyder det at åbningstiderne, hvor der er betjening, vender tilbage til de gamle.
Herfølge Borgerforening tager beslutningen til efterretning.
Ifølge Niels er han bedste gæt at Uglen ikke i farer.
06

Julemarkedet,
evaluering

Julemarkedet afholdt den 29. november 2014 blev evalueret.
Der var et lavt besøgstal.
Der er ikke kommet tilbagemeldinger fra udstillerne på den udsendte evaluering.
Forskellige tiltag til at re-tænke arrangementet blev drøftet.
Anders og Stig vender arrangementet på møde i erhvervsforeningen den 26.
januar 2015.
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Eventuelt

Anders/Stig

René udarbejder en bestyrelsesmailgruppe.

René

Nattergalen og Gården er ved at blive solgt.
Kirkens Korshær holder flyttereception den 15. januar 2015.
Bjarne oplyste at saldo i banken p.t. er kr. 43.101,- og at overskuddet er ca.
kr. 7.000,Linda oplyste, at hun ikke længere kan formidle kontakte til grafisk opsætning
af plakater.

Bjarne/René/

Bjarne, René og Ulrik forsætter arbejdet med at opdatere hjemmesiden.

Ulrik

Eventuel online betaling af kontingent tages op på et senere tidspunkt.
Kommende arrangementer:

15.02.2015 Fastelavn

21.04.2015 Årsmøde (borgermester spørges om han vil holde et indlæg)

23.06.2015 Sankt Hans (båltaler Birthe Brock)

26.09.2015 Herfølge dag
Oplæg til emner til næste møde:

Planlægning af Årsmøde

Strategi for foreningens overskud

Budget for det kommende år
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Nyt fra udvalgene

Trafikudvalget

Ingen bemærkninger.

Børn- og ungeudvalget

Ingen bemærkninger.

Aktivitetsudvalget

Sonja har den 11. januar 2015 udsendt referat fra planlægningsmøde i
fastelavnsudvalget afholdt den 6. janaur 2015.
Det bemærkes at døre åbnes kl. 14.00.
Allan, Bente, Glenn og Niels meldte afbud.

Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.
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