Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

16. januar 2017, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Bente
Bjarne
Christine
Glenn
Hans Christian
Henning
Henrik
Margot
René
Sonja
Ulrik

Afbud fra

Heidi
Linda
Lissie
Niels
Stig

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

14. marts 2017, kl. 19.00
20. april 2017, kl.19.00 (årsmøde) Bemærk dato

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

01

H.C. bød velkommen og ønskede godt nytår.

Velkomst ved

Opfølgning:

formanden
H.C. benyttede endvidere lejligheden til at pointere at det kun er formanden
som udsender officielle dokumenter på vegne af Herfølge Borgerforening, og at
arbejdsdokumenter ikke sendes ”ud af huset” til tredje part.
Dagsordenen blev godkendt under dette punkt.
02
03

Valg af ordstyrer

Bente blev valgt til ordstyrer.

Bemærkninger til

Der var ingen bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16.

sidste referat

november 2016.
Der skrives ikke referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 15. december 2016
(og godt det samme, idet det var julefrokost ☺)

04

Siden sidst ved

Henrik gjorde opmærksom på, at der afholdes møde i busborgergruppen den

formanden

8. februar 2017, og at han er forhindret i at deltage.
Henrik har fremsendt ”indlæg” til busborgergruppen i henhold til det tidligere
aftalte mandat som er aftalt i bestyrelsen.
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Bente oplyste, at hun igen har har fået en henvendelse fra en borger som
Herfølge Borgerforening tidligere har været i direkte dialog med.
”Håndteringen” af og tilgangen til henvendelser af den pågældende karakter
blev indgående drøftet på mødet.
Henning oplyste, at han er blevet medlem af Kultur- og Idrætsrådet i Køge
Kommune for Fritidsområdet. Kultur- og idrætsrådet har til formål at bidrage
og samarbejde om kultur- og idrætsområdet i forhold til Køge Kommunes
Kultur- og Økonomiforvaltning. Ulrik er suppleant for Fritidsområdet.
05

Mødet med

H.C. orienterede om mødet med Økonomiudvalget i Køge Kommune den 6.

økonomiudvalget. december 2016. Ifølge H.C. er løbet ikke kørt endnu i det der ikke er skrevet
Bydelsplanen

under på noget.
Det er aftalt at H.C. kan kontakte afdelingschef for Planafdelingen Casper
Toftholm direkte hvis der skulle ”dukke” forhold op hvor dette skønnes
formålstjenligt.
Der er byplansstrategien tilbage fra 2006 som en invenstor vil blive
præsenteret for at skulle overholde i forbindelse med udviklingen af hjørneområdet ved Billesborgvej og Vordingborgvej. Se i øvrigt referat fra
byrådsmøde den 10. januar 2017.
Fleksibiliteten og de trafikale forhold i forbindelse med udviklingen af
hjørnegrunden blev indgående drøftet.
Bjarne foreslog at man gik en tur i området med Casper Toftholm for at se på
de trafikale forhold.
Det er vigtigt at alle input medtages i høringssvar overfor Køge Kommune når
lokalplanlægningen genoptages.
Herfølge Borgerforening bakker op omkring den nye bydelsplan, som en
borgergruppe har arbejdet med sammen Køge Kommune.
Konsekvenser af en eventuel lukning af dagligvarebutik i den sydlige del af
Herfølge blev drøftet.

06

Tema:

Heidi har aftalt møde med Petter Møller, ETK, tirsdag den 24. januar 2017 kl.

Forskønnelse af

13.00.

Herfølge. Mødet
med ETK. Er vi klar Fra den nedsatte gruppe er Glenn og Niels forhindret i at deltage. Det blev
? har vi en dato ?

aftalt at H.C. endvidere deltager ved det aftalte møde.
Sonja vil på mødet spørge ind til fremdriften på renoveringen af gadekæret.
Endvidere blev det aftalt at tage ”forskønnelsen” af området på Herfølge Skole
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på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej op.
07

Mødet med Claus

Det blev aftalt at H.C. byder velkommen ved arrangementet.

Darling vedr. Tryg
i Køge. Offentligt

Overskriften for arrangementet er det kriminalpræventive arbejde og

møde på

nabohjælp.

bibliotektet den 7.
februar.

H.C. sender præsentation til René, til inspiration for udarbejdelse af plakat.

Planlægning.
Facebook gruppen 4681 Herfølge – Hvad sker der i Herfølge blev kort drøftet.
08

Årsmødet den 20.

Henrik mindede om at det ved dette årsmøde er 10 år siden at Herfølge

april. Hvilke

Borgerforening havde stiftende årsmøde.

politikere skal vi
invitere ? Hvilken

Det blev aftalt at spørge Helge Baden Nielsen og Peter Aalbæk Jensen om de

form skal indlæg

vil ”optræde” på slap line til årsmødet.

H.C.

have ?
Det undersøges om festlokalet i Herfølge Hallen er ledigt.
09

Trafikudvalget. Er Følgende emner blev nævnt som mulige punkter til behandling i udvalget:
der indkaldt til

•

Afslutning af cykelsti langs Billesborgvej ved ankomsten til Herfølge

møde? Hvilke

•

Overkørsel ved Tessebøllevej

temaer tages op ?

•

Omfartsvej

Henning forventer at indkalde til møde i udvalget inden for 14 dage. Henning
afstemmer tidspunkt med Niels.
10

Henning

Fastelavn, den 26. Sonja har udsendt referat fra planlægningsmøde, jf. mail 12. januar 2017.
februar 2017.
På grund af MobilePay blev det aftalt at der skal sidde 3 ved ”kassen”.
Margot undersøger om menighedsrådet vil betale for livemusikken.

Margot

Udarbejdelse af ”værge-kort” for Herfølge Borgerforening til uddeling blev
drøftet.
Allan, Glenn og Margot meldte afbud på grund af andre arrangementer.
11

Eventuelt

Afholdelse af vælgermøde forud for kommunalvalget blev kort drøftet.
Det blev drøftet hvor SEAS NVE har nedgravet fiberkabler.
René vil undersøge forhold omkring Bredbåndspuljen.

René

Margot fortalte om mangel på lokaler til Ergonomisterne.
Emner til næste

Ingen bemærkninger.
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Nyt fra udvalgene
Trafikudvalget

Se punkt 9 i nærværende referat.

Børn- og

Ingen bemærkninger.

ungeudvalget
Aktivitetsudvalget

Fastelavnsarrangement den 26. februar 2017, se punkt 10 i nærværende
referat.

Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.
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