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Ingen var ingen bemærkninger til referatet på bestyrelsesmødet.

Bemærkninger til

Opfølgning:

sidste referat
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Siden sidst

H.C. orienterede om at han var blevet interviewet af Anders Lassen,
Dagbladet, med udgangspunkt i hvad de nyligt vedtagne budgetforlig for Køge
Kommune vil betyde for Herfølge.
Anders viderebragte budskab fra Henrik Andersen, Herfølge Boldklub, om at de
er presset både hvad angår økonomi og bygningsfaciliteter. I den situation har
de blandt andet svært ved at forstå at de ikke få kr. 400.000,- som de skød i
etableringen af kunststofbanen retur, fra Køge Kommune hvilket efter signe
skulle været tilfældet for andre klubber.
H.B. Køge yder er årligt tilskud til Herfølge Boldklub på ca. kr. 250.000,-. Dette
tilskud forsvinder hvis H.B. Køge flytter til for eksempel Køge Park.
Årsagen til den tilsyneladende pressede økonomi blev kort drøftet.
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Bjarne, Niels og Lissie har været til møder med Herfølge Boldklub, hvor
områdets forfald og Herfølge Boldklubs ønsker til nye / renovering af bygninger
er blevet drøftet.
Niels oplyste at der i Bugdet 2020 er afsat kr. 200.000,- til renovering af
bygninger.
Det blev aftalt at tage emnet op igen, hvis der kommer noget mere konkret,
som Herfølge Borgerforening kan forholde sig til.
02

Tema:

Med udgangspunkt i materialet fra Herfølgedag blev videre tiltag drøftet.

Forskønnelse af
Herfølge

Niels gennemgik kort emnerne som var kommet på ”træerne”, som i øvrigt er
sat op på biblioteket.
Det blev aftalt at have fokus på følgende emner:


Renhold, både for kommune og private grundejere



Det grønne areal, hjørnegrunden ved Vordingborgvej og
Billesborgvej (Herfølge Skole)

Renhold

Det blev aftalt at have fokus på forpligtelser for både kommune og private
grundejere.
Det blev aftalt at bestyrelsen samler input rundt omkring i Herfølge, for
eksempel ved fotodokumentation, og sender det til Heidi som samler
materialet. Deadline er 1. november 2016.

Alle

Målet er at holde en ”walk and talk” - et møde i Herfølge, inden næste
bestyrelsesmøde, hvor man kan gå en tur rundt med Køge Kommune og drøfte
deres forpligtelser og grænseflader samt tidshorisonter for videre tiltage.

Heidi

Niels sørger for pressemateriale/-dækning.
Henrik henledte opmærksomheden på ”giv et præg”, som kan benyttes via
Køge Kommunes hjemmeside eller downloades som app.
Det grønne areal

Henning efterlyste dialog med Herfølge Skole vedrørende området.
Emnet blev ikke yderligere behandlet på mødet, men tages op på senere
møder.
Anders blev spurgt til status for ”posthus-grunden” og hvilke tiltag som er
planen at foretage fra ejers, Sten Sarka’s, side. Anders undersøger dette.
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Anders
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Herfølge,

Der var enighed om at det var en god dag med mange fine ting, mange

evaluering

besøgende og god pressedækning.
Endvidere var der overvejende flertal for at stedet foran biblioteket er det
rigtige. Der kommer mange mennesker forbi.
Niels efterlyste et ”brush up” på dagen og synes at det var ærgerligt at blandt
andet Herfølge Gymnastikforeningen og Herfølgespejderne ikke var
repræsenteteret. Endvidere synes Niels at der godt kunne være flere telte,
hvor der blev serveret mad og drikkelse.
Henning oplyste at Herfølgespejderne havde været nød til at prioritere
arrangementet fra idet de havde været spændt hårdt for igennem et stykke tid
blandt andet i forbindelse med deres 50 års jubilæum, men at de agtede at
deltage til næste år.
H.C. gentog sin efterlysning af en arvetager for hans involvering i
Herfølgedagen.
Stig vil gerne arbejde for, at Herfølge Erhvervsforening byder mere ind ved
arrangementet.

Stig

Anders påpegede vigtigheden i at få markedsført arrangementett rigtigt, blandt
andet hvad vil vi med det og for eksempel udarbejde en beskrivelse af
setup’et.
Mere eller mindre udtalt var det oprindeligt tanken, at foreningerne skulle
komme og vise hvad de kunne tilbyde.
Det blev blandt andet drøftet at man skulle komme med en beskrivelse af sin
stand for at sikre at der for eksempel ikke er flere med samme aktivitet.
Linda foreslog at biblioteket blev lidt mere inddraget i arrangementet.
Heidi foreslog at man eventuelt kunne finde på et andet navn til
arrangementet.
Der blev nedsat et udvalg bestående af Bjarne, Heidi, Niels og Stig som skal
prøve at samle de indkomne input.
Niels foreslog at der eventuelt kom en med fra Herfølge Erhvervsforening med
i udvalget.
Margot oplyste at Menighedsrådet havde været glad for deltagelsen i
Herfølgedag.
Herfølgedag 2017 løber at stablen den 30. september 2017.
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Trafikudvalget.

Sammensætningen af trafikudvalget blev drøftet ved sidste bestyrelsesmøde,

Hvem er med ?

og fremgår af referatet herfra.
Det blav aftalt, at Trafikudvalget udpeger en repræsentant til
Trafiksikkerhedsrådet i Køge Kommune. Trafiksikkerhedsrådet i Køge
Kommune holder som udgangspunkt 2 årlige møder.
Henning indkalder til møde i trafikudvalget.
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NB. Drøftelse

Henning

Niels undersøger hvem der ejer ”advokat-huset”.

Niels

vedrørende de
boligplacerede

Niels oplyste at der ved nytilkomne flygtninge til blive afholdt en orientering i

flygtninge i

form af et borgermøde fra Køge Kommunes side. P.t. er der ingen på vej ifølge

Herfølge og evt.

Niels.

intativer i forhol til
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dem

Emnet tages op på et senere bestyrelsesmøde, hvis det bliver aktuelt.

Mødet med Claus

Første kvartal 2017 blev foreslået.

Darling vedr. Tryg
i Køge. Offentligt

Allan foreslog endvidere at det kunne vervejes i forbindelse med Årsmødet.

møde biblioteket.
Hvornår omkring ?
07

Eventuelt

Henrik meldte afbud til næste bestyrelsesmøde den 16. november 2016.
Niels oplyste at lysregulering på broen på Svansbjergvej har høj prioritet, men
at Køge Kommune p.t. ikke har penge til det.
Ifølge Niels gælder det samme for renoveringen af gadekæret, hvor
pengemangel har gjort at projektet er lukket ned.
Henrik orienterede om at årets julekoncert i Herfølge Kirke finder sted den 7.
december 2016. Arrangementet følger tidligere års drejebog, det vil blandt
andet sige at H.C. byder velkommen.
H.C. orienterede at han deltager i et møde i Ejby, hvor en gruppe borgere
ønsker at starte en borgerforening.
I 2017 er der kommunalvalg og afholdelse af et vælgermøde i oktober 2017
blev kort vendt.
Henrik gjorde opmærksom på at Herfølge Borgerforening har 10 års jublæum
til årsmødet i 2017.

Emner til næste

Ingen bemærkninger.
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Nyt fra udvalgene
Trafikudvalget

Se punkt 4 i nærværende referat.

Børn- og

Ingen bemærkninger.

ungeudvalget
Aktivitetsudvalget

Ingen bemærkninger.

Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.
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