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Bestyrelsesmøde

Dato

05. oktober 2015, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Bente
Glenn
Hans Christian
Henning
Henrik
Linda (mødte senere)
Lissie
Niels
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Bjarne

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

17.
17.
28.
15.
28.

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

00

Ingen bemærkninger.

Bemærkninger til

november 2015, kl. 19.00
december 2015, kl. 18.00
januar 2016, kl. 19.00
marts 2016, kl. 19.00 (bemærk ændret mødedato)
april 2016, kl.19.00 (Årsmøde)
Opfølgning:

sidste referat
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Siden sidst

Erstatningsskov for det der fældes i forbindelse med udvidelsen af Køge
Sygehus kommer ikke til Herfølge.
Sonja orienterede fra indvielsen af Skovkirkegården ved Herfølge Kirke.
Banedanmark har forlænget lukningen af Roskilde-Køge-Næstved banen med
11 dage.
Med overskriften ”Uro på Vedskøllevej” er Herfølge Borgerforening blevet
kontaktet den 3. oktober 2015 pr. mail fra Hanne Barret og Troels Andreasen.
Mailen blev indgående drøftet på mødet.
I hovedtræk drejer henvendelsen sig om anvendelsen af (tilbud til utilpassede
unge) og byggeaktiviter på en konkret bygning tilknyttet Havetjørnegård.
Lissie oplyste, at hun som politiker, følger sagen tæt og orienterede om de
tiltag hun for nærværende har gjort i den forbindelse. Det drejer sig blandt
andet om, om de unge får den hjælp de har behov for og om kommunen får
det de betaler for. De nødvendige tilladelser, til blandt andet hel-pleje,
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vurderes blandt andet ikke at være tilstede.
Efter Lissies opfattelse er der endvidere en række bygningsmæssige forhold,
herunder installationer og brandforhold, som er stærkt kritisable, og hun vil på
denne baggrund rette henvendelse til Teknisk Forvaltning den 6. oktober 2015.
Forholdene tages endvidere op på Socialudvalgsmøde den 6. oktober 2015.
Det blev aftalt, at Lissie og Niels tager sagen op politisk i relation til tilbuddet
til de utilpassede unge, og at H.C. og Sonja skriver til Køge Kommune
vedrørende de lokalplansmæssige forhold og det at Herfølge Borgerforening
ikke er blevet orienteret forud for den slags aktiviteter som ellers tidligere er
blevet lovet fra kommunes side ville ske.
02

Tema om Nabo-

Det blev aftalt at Anders deltager.

hjælp og indbrudssikring den

Endvidere blev det drøftet at tage ”temaet” med på næste Herfølgedag.

22. oktober 2015
kl. 18.30
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Svømmehallen

Bjarne har meddelt, at Herfølge Hallen gerne deltager i møde med KSK ved-

Noget nyt ?

rørende eventuelt samarbejde om bedre udnyttelse af faciliteter, hvis KSK
tager initiativet. På nuværende tidspunkt er der ikke sket yderligere på
foreningssiden.
Offentlige åbningstider i svømmehallen blev igen drøftet.
Niels oplyste, at udvalget i Køge Kommune som har dialogen med KSK om
åbningstiderne tilsyneladende har givet op, og han mener derfor at
borgmesteren bør på banen idet de offentlige åbningstider er en del af
budgetforliget omkring svømmehallen.
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Bydelsplanen

På baggrund af mødet med Køge Kommune den 9. september 2015, hvor Køge

Drøftelse forud for Kommune præsenterede status på arbejdet med bydelsplanen, har H.C. på
øde på rådhuset

vegne af følgegrupperne sendt et brev til borgmester Flemming Christensen,

den 27. oktober

der henvises til mail af 13. september 2015.

2015
Det var svært for følgegrupperne at genkende væsentlige dele af deres arbejde
og det som var blevet præsenteret for politikerne ved midtvejsevalueringen i
det som blev præsenteret ved mødet den 9. september 2015.
De politiske reaktioner på baggrund af mødet den 9. september 2015 har
været positive overfor det arbejde følgegrupperne har udført.
Der afholdes opsamlingsmøde med Køge Kommune den 27. oktober 2015 kl.
10.30. I mødet deltager repræsentanter fra følgegrupperne.
René oplyste at han har talt med Malene, og hun har tilkende givet at
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processen for arbejdert med bydelsplanen ikke har været optimal.
Der var enighed om at processen var ”kørt af sporet” blandt andet i forhold til
fagudvalgenes involvering.
05

Vores henvendelse Herfølge Borgerforening har indsendt høringssvar den 29. september 2015.
vedrørende
biblioteksstrategi

Trine Lasse Lehmann, Køge Kommune, har den 2. oktober 2015 kvitteret for
modtagelsen af høringssvaret.
Linda orienterede om den videre proces op mod vedtagelsen den 2. november
2015.
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Mødet med Borup

Der afholdes møde med Borup Ny Borgerforening den 6. okotber 2015. Fra

Ny Borgerforening Herfølge Borgerforening deltager Anders og H.C., og de vil orientere om måden
vi arbejder på, hvor der ligges vægt på konstruktiv dialog, og det aktuelle
forløb der har været med Køge Kommune i forbindelse med arbejdet
vedrørende den ny bydelsplan for Herfølge.
07

Evaluering af

Sonja orienterede om Herfølgedagen.

Herfølgedag,
afholdt den 26.

Der var enighed om, at det havde været en god dag med godt vejr og masser

september 2015

af mennesker.
Brugsen havde flag oppe ud mod Billesborgvej.
Det fungerede godt med live musik og der var god presse dækning/omtale.
Det blev drøftet fremadrette, at have en bod med Herfølge Borgerforening.
Følgende overvejes:


Udvidelse af arrangementet med 1 time



Indkøb af ”surfer-flag” med Herfølge Borgerforenings logo, som kan
anvendes til blikfang i forbindelse med arrangementer



Mere involvering af erhvervslivet

Uden om Herfølge Borgerforening er der taget initiativ til et julemarked i den
sidste weekend af november.
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Eventuelt

Det blev aftalt, at ændre mødedato for bestyrelsesmødet den 17. marts 2016
til den 15. marts 2016.
Henrik oplyste, at der afholdes julekoncert i Herfølge Kirke den 2. december
2015. Arrangementet afvikles efter samme koncept som tildigere år.
Det blev drøftet hvornår Herfølge Borgerforening har 10 års jubilæum.
Herfølge Borgerforenings vedtægter er første gang vedtaget den 16. april
2007.
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Anders forslog, at forskønnelse af Herfølge skulle være et gennemgående tema
for arbejdet i Herfølge Borgerforening i 2016.
I indkaldelsen til Årsmødet 2016 bør der nævnes en række af de ting som
Herfølge Borgerning har gennemført / arbejdet med i det forgangne år.
Anders oplyste, at der er en gruppe som arbejder med café-aftner i Herfølge
Hallen med lette traktementer.
Linda mener, at det måske godt kan være interessant for biblioteket at afsætte
ressourcer til sådanne arrangementer.
Status på Vallø Stifts etablering af hønsefarm er at der er klaget til
Naturklagenævnet, som i øjeblikket behandler disse.
Input til næste møde:
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Klubberne, eventuel invitation af gademedarbejder

Nyt fra udvalgene

Trafikudvalget

Niels orienterede om kampagnen ”Kør bil når du kører bil”.

Børn- og ungeudvalget

Ingen bemærkninger.

Aktivitetsudvalget

Ingen bemærkninger.

Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.
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