Dato

30. april 2012, kl. 19.30

Deltagere

Der var mødt ca. 30 deltagere op til Årsmødet

Referent

Ulrik

Sted

Herfølge Hallens mødelokale

Fordeling

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

Næste møde

12. juni 2012, kl. 19.00, Ordinært bestyrelsesmøde

Møde/dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

00 Depatoplæg ved

H.C. bød velkommen til Årsmøde 2012 og gav ordet til borgmester Maria

Maria Stærke

Opfølgning:

Stærke, som skulle komme med et depatoplæg om hendes tanker for
fremtidens Herfølge.
Maria Stærke indledte med at rose Herfølge Borgerforening for det seriøse
arbejder foreningen står for og som ”talerør” for Herfølge. Hun håber at det
kan være forbilled til andre lignende foreninger.
I depatoplægget kom Maria Stærke blandt andet ind på følgende emner:
•
•

Kommuneplan 2013, herunder indarbejdelse af Planstrategi for Herfølge
”Smedegrunden”, private investorer skal forpligtes til at betale for
infrastrukturelle forbedringer

•

Linjeføring af ”omfartsvej”, ikke behandlet i det nye Byråd, men den
Socialdemokratiske holdning er via Holmebækvej-Søllerupvej til
motorvejen

•

Stationen, udvikling efter 2018, eventuel ny placering

•

Stadion, udviklling af området, evt. nedlagte baner erstattes 1:1 i
nærområdet, kommunen vil ikke sætte penge i et nyt stadion i Herfølge
(der er dialog med investorer i Køge)

•

”By-porte”

Efter debatten startede Herfølge Borgerforenings Årsmøde 2021.
01 Valg af dirigent

Niels blev valgt til dirigent.

02 Formandens

H.C. gennemgik beretningen.

beretning
Beretningen kan læses på www.herfoelgeborger.dk.
Efter gennemgangen af beretningen blev der stillet et enkelt spørgsmål:
•

Påtænker Køge Kommune at privatisere veje i Hørfølge ?

H.C. svarede at Herfølge Borgerforening fra Køge Kommune har fået tilsagn
om at blive orienteret om planlagte ændringer der har betydning for
lokalområdet, og at Herfølge Borgerforening ikke er blevet orienteret om at der
skulle være sådanne planer.

Herfølge Borgerforening

1
v/ Hans Christian Andersen
Åhmansvej 20
Tlf. 56 27 46 37
4681 Herfølge.
e-mail.: formand@herfoelgeborger.dk

www.herfoelgeborger.dk

03 Indkomne forslag

Bestyrelsen havde stillet 3 ændringsforslag til vedtægterne.
Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:
•
•

§3 Årsmødet, Dagsorden, punkt 8 ændres til ”Valg af revisor”
§6 Økonomi, sidste afsnit ændres til ”Ingen i Borgerforeningen kan
disponere økonomisk over for tredjepart uden skriftlig godkendelse fra
formand og kasserer. Endvidere tilføjes sætningen ”For Borgerforeningens
forpligtelser hæfter alene foreningens aktiver”

•

§7 Regnskab og revision, 2. afsnit, sidste sætning ændres til ”Forinden
revideres regnskabet af den på valgte revisor”

04 Borgerforeningens

Bjarne udleverede kopi af Årsregnskab 2011 og gennemgik dette.

regnskab
Årsregnskab 2012 kan læses på www.herfoelgeborger.dk.
Der var ingen bemærkninger til Årsregnskab 2011, og dette blev godkendt.
Af Årsregnskab 2012 fremgår det at der er 52 enkelt-medlemmer (52 x 100) af
Herfølge Borgerforening.
Niels efterlyste flere medlemmer.
05 Forslag til budget

Bjarne udleverede kopi af forslag til Budget 2012 og gennemgik dette.

samt kontingent
Kontingentet fastholdes uændret:
•

Foreninger

•

Enkelt lemmer (private)

Der var ingen bemærkninger til Budget 2012, og dette blev vedtaget.
06 Valg af bestyrelses- På Årsmøde 2012 blev følgende valgt som privatpersoner (2 årig periode):
medlemmer

•

Bente Rasmussen

•

Bjarne Rasmussen

•

Henrik Fisker (suppleant, 1 årig periode)

•

Ulrik Kolbe

Øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges af de respektive
foreninger/institutioner.
Bestyrelsens sammensætning efter Årsmøde 2012 fremgår nedenfor:
A Erhvervsforeningen:
•

Anders Frandsen

•

Suppleant ikke oplyst

B Sports- og fritidsforeninger
•

Sonja Zingg

•

Henning Lübcke

•

Suppleant ikke oplyst
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C Pensionistforeninger, Bibliotek, Menighedsråd og beslægtede fore.
•

Margot Rasmussen

•

Suppleant ikke oplyst

D Øvrige foreninger (herunder beboer- grundejerforeninger)
•

Kaj Pedersen

•

Ubesat

•

Suppleant ikke oplyst

E Bestyrelser for skoler og daginstitutioner
•

Allan Kok

•

Suppleant ikke oplyst

F Privatpersoner i Herfølge
•

Bente Rasmussen

•

Bjarne Rasmussen

•

Hans Christian Andersen

•

Lissie Kirk

•

Niels Rolskov

•

Ulrik Kolbe

•

Suppleant Henrik Fisker

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde i henhold til vedtægterne:
•

Formand: Hans Christian Andersen

•

Næstformand: Sonja Zingg

•

Kasserer: Bjarne Rasmussen

•

Sekretær: Ulrik Kolbe

•

Formand for Aktivitetsudvalg: Sonja Zingg

Endvidere blev følgende poster besat:
•

Presseansvarlig: Niels Rolskov

•

Webmaster: Bjarne Rasmussen

•

Busgruppe: Henrik Fisker

•

Konsulent: Peter Ålbæk

”Håndtering” af valg af foreningsrepræsentanter, og eventuel strukturændring i
sammensætning af bestyrelsen blev kort drøftet.
07 Valg af suppleant

Se punkt 06 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

08 Valg af revisor

Som følge af vedtægtsændringerne skal der kun vælges en revisor.
Jørgen Clemmesen ønsker ikke at fortsætte som revisor. Jørgen takkes for
hans arbejde som revisor.
Lise Palm blev valgt til revisor.

09 Eventuelt

Idé om afholdelse af ”Herfølge by Night” blev bragt op.
Der blev opfordret til at gå ind i arbejdet vedrørende Herfølgedag da det kunne
være en videre udvikling / supplement til denne.
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Uglen, Herfølge Fællesbibliotek udleverede ”flyer” vedrørende åbningstider og
faciliteter.
Reklame for Herfølge Borgerforening ved arrangementer i Herfølge blev
drøftet.
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