Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

16. november 2016, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Bente
Christine
Glenn
Hans Christian
Heidi
Lissie
Margot
Niels
René
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Bjarne
Henrik
Linda

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

15.
16.
14.
20.

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

00

Bemærkninger til

Der er i bestyrelsen tvivl om hvor vidt HB Køges årlige tilskud på kr. 250.000,-

sidste referat

til Herfølge Boldklub afhænger af HB Køge’s tilstedeværelse / anvendelse af

december 2016, kl. 18.00 (julefrokost)
januar 2017, kl. 19.00
marts 2017, kl. 19.00
april 2017, kl.19.00 (årsmøde) Bemærk ny dato
Opfølgning:

Herfølge Boldklubs faciliteter, som referet i punkt 01 Siden sidst i referat fra
sidste bestyrelsesmøde den 10. oktober 2016.
01

Siden sidst

Bente er blevet kontaktet af Svend Aagaard, og hun spurgte derfor til hvorfor
han var blevet udelukket af Facebook gruppen Herfølge Borgerforening.
René oplyste at han havde lukket ham ude og forklarede hvorfor.
Bente giver Svend Aagraard en tilbagemelding.

Bente

Niels tager eventuelt en snak med Svend Aagaard ved lejligheden.
Mail af 1. november 2016 fra Niels vedrørende forundersøgelser til en ny
Stevnsvej forbindelse og cykelsti til Egøje blev kort drøftet.

02

Mødet med

Sonja og H.C. har, den 3. november 2016, afholdt møde med borgmester

borgmesteren

Flemming Christensen.
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H.C. orienterede om drøftelserne på mødet.
Flemming Christensen har i forlængelse af mødet bekræftet aftale om ”walk
and talk” med chefen fra ETK jf. mail af 3. november 2016, hvor blandt andet
området ved Herfølge Skole og renoveringen af gadekæret skal behandles.
I forlængelse af orienteringen fra mødet med Flemming Christensen blev
ansøgning om udvikling af hjørnegrunden indgående drøftet. Emnet er videre
behandlet i nærværende referat under punkt 4 Bydelsplanen, har vi en ny
situation.
03

Tema:

Med henblik på forberedelse til ”walk and talk” med chefen for ETK blev det

Forskønnelse af

aftalt at sammenskrive følgende materiale:

Herfølge. Hvor



Input fra bestyrelsen, jf. aftale fra sidste bestyrelsesmøde

langt er vi kom-



Input fra ”træerne” (materiale fra Herfølgedag), herunder

met ?



Niels’s sammenskrivning af materialet

Der ligger en
aftale med chefen Det blev aftalt at udvide gruppen som skal samle materialet således at den nu
for ETK

består af følgende:


Glenn



Heidi



Niels (presse)



Sonja

Gruppen aftaler tidspunkt for møde med chefen for ETK.
(Efterskrift)

Heidi har skrevet til Petter Møller, ETK, og forespurgt om et møde i uge 2
2017. Tilbagemelding her på afventes.
Målet med mødte er uændret jf. aftalt på sidste bestyrelsesmøde.

04

Bydelsplanen. Har En developer-gruppe har ansøgt Køge Kommune om at udvikle et område på
vi en ny situation

hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej. Ansøgningen ligger efter signe

?

inden for de gældende kommunale planer for området, og skal derfor
behandles inden for et 1 år.
Ifølge Heidi er denne frist overskredet og interessenterne er blevet lovet en
tilbagemelding fra Køge Kommune i uge 46 2016.
Herfølge Borgerforening er ikke blevet orienteret om dette forløb, til trods for
at Køge Kommune har lovet at Herfølge Borgerforening vil blive orienteret om
forhold der vedrører Herfølge.
Problematikken og forløbet blev indgående drøftet.
Følgende ”kommunikationsplan” blev aftalt:


Brev til byrådet (ikke til pressen i første omgang), hvor der i en

H.C./alle
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konstruktion, men kontant tone gives en ”sidste chance” for det
videre samarbejde (H.C. udarbejder oplæg, som rundsendes til
kommentering)


Afhængig af udfaldet af ovenstående overvejes udarbejdelse af
læserbrev enten med overskriften ”dialog med kommunen lykkedes”
eller ”vi bliver holdt for nar”.

René foreslog at nedsætte en gruppe som skal følge op på bydelsplanen.
Det blev aftalt at gruppen består følgende:
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Anders



Bjarne



H.C.



Lissie



René

Busborgergruppen Henrik har den 10. november 2016 været til møde i Busborgergruppen, hvor
(jf. mail fra

han fremlagde vores synspunkter vedrørende:

Henrik).



Opsplitning af Herfølge- og Præstø-ruten

Trafikudvalget



Herfølge-bussen via Herfølge Station

repræsentant ?



Afgange af Herfølge-bussen både til Køge centrum/station og direkte
til den nye station Køge Nord.

Der henvises i øvrigt til mail af 6. november 2016 fra Henrik.
Niels efterlyste indkaldelse fra Henning til møde i trafikudvalget.

Henning

Sammensætningen af trafikudvalget blev drøftet ved bestyrelsesmødet den 30.
august 2016, og fremgår af referatet herfra.
Christine er tidligere blevet opfordret til, at stille op som repræsentant for
Herfølge Borgerforening i trafiksikkerhedsudvalget i Køge Kommune.
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Mødet med Claus

Det blev aftalt at arbejde efter at holde mødet den 7. februar 2017.

Darling vedr. Tryg
i Køge. Offenligt

H.C. kontakter biblioteket for at høre om der er ledigt.

H.C.

møde på
biblioteket
07

Kan årsmødet

Ifølge vedtægterne skal årsmødet være afholdt inden udgangen af april.

flyttes en uge
tilbage.

Det blev aftalt at flytte årsmødet til afholdelse den 20. april 2017.
Det blev kort drøftet at invitere en række kommunalpolitikere til årsmødet i
anledning af det forestående kommnalvalg. Videre planlægning af emne etc.
foretages på senere bestyrelsesmøde.
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Eventuelt

Ingen bemærkninger.
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Emner til næste

Ingen bemærkninger.

bestyrelsesmøde
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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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