Bestyrelsesmøde torsdag 3. september 2009 hos Hans Christian.
Til stede:
Afbud:

Hans Christian, Bo, Henrik, Jon, Sonja, Niels, Bjarne, Anders F., Anders B., Kaj og
Lissie.
Peter, Ulrik og Frank.

1. Siden sidst.
* Frank Frost har afløst Erland i bestyrelsen som repræsentant for boligselskaberne.
* Bestyrelsen drøftede den tragiske ulykke på Holmebækvej, hvor en seks-årig pige mistede livet efter påkørsel af en 15-årig knallertkører. Vi konstaterede, at der har været færre
hurtigtkørende knallerter siden da. Holmebækskolens bestyrelse har appelleret til forældrene om at holde øje med, at deres børn ikke kører ulovligt. Vi ønsker en aktivt fungerende nærbetjent i Herfølge igen. Borgmester Marie Stærke har, ifølge Lissie, bebudet, at
hun tager sagen op med politiet i Lokalrådet. Vi sender et enslydende brev til politiet og
Køge Kommune med ønske om nærpoliti i Herfølge samt flere socialpædagogiske foranstaltninger.
* Fire boligforeninger i Hastrup arrangerer et offentligt møde 8. oktober om utilpassede
unge. Hans Christian, Niels og Henrik deltager så vidt muligt på foreningens vegne.
* Herfølge Posthus har fået beskåret åbningstiden med en time dagligt, angiveligt på grund
af manglende kundeunderlag. Henrik fandt nedskæringen stærkt beklagelig – navnlig om
lørdagen, hvor der ofte er lange køer og meget travlt for den enlige postekspedient. Anders
F. advarede mod at henvende sig til Post Danmark, da resultatet givetvis vil blive en total
lukning af posthuset, så kunderne må henvende sig i Køge. Efter planen overgår posthuset
til SuperBrugsen, når den nye butik åbner – forventeligt i 2011.
* Nordea i Herfølge har lukket sin kassefunktion og tager sig nu udelukkende af kunderådgivning. Der kan fortsat hæves penge i automaten udenfor. Nyordningen skaber problemer for lokale forretninger, der skal veksle penge.
* Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune har disponeret de 1,2 million kroner til forskønnelse af Herfølge og valgt arealet ved biblioteket, sådan som vi anbefalede. Finn Buch
Petersen (Demokratilisten) stemte imod, fordi borgerforeningen ikke har indkaldt til et
borgermøde.
2. Markedsdagen 26. september kl. 10-16.
* Der var kun et lille deltagelse i det forberedende møde i august. En billedkunstner, hvis
værker pt. kan ses på biblioteket, har meldt sin ankomst. Nordea vil lave en konkurrence
for børn. Jon tegner en plakat, og Niels udsender en pressemeddelelse. Anders F. opfordrer
til at sprede budskabet, at biler bør parkere ved Herfølge Skole og ikke ved Brugsen.
3. Fremtidsværkstedet 3. oktober.
* Der er udsendt brev med program til relevante personer og foreninger i byen. Arrangementet er omtalt i kirkebladet ultimo august. Niels udsender pressemeddelelse med udtalelser af Hans Christian, og Jon tegner en plakat. Dagen efter mødet udsendes en ny pressemeddelelse med et kortfattet referat med hovedsynspunkterne.
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* Arbejdsgruppen har afvist Henriks forslag om en ekstern oplægsholder / tovholder, idet
debatten skal føres af de tilstedeværende. Hver af de fire grupper får en indpisker, der skal
sætte debatten i gang med et kort oplæg.
* Følgende har meldt sig som tovholdere hhv. deltagere i de fire gruppper:
Trivsel: Hans Christian (oplæg) og Jon.
Trafik: Anders B. (oplæg) og Henrik.
Kultur og Fritid: Tove og Eloise fra Herfølge Bibliotek (oplæg) og Bjarne.
Erhvervsliv: Niels (oplæg) og Anders F.
* Bestyrelsen har principielt mødepligt. Eventuelle afbud sendes til Hans Christian.
4. Vælgermøde 11. november.
* Hans Christian har sendt et nyt brev ud til vælgerforeningerne med oplysning om vælgermødet. Primo oktober sendes et nyt brev med ønske om navne til panelet – navnene vil
blive sendt til pressen.
* Sagen genoptages på næste bestyrelsesmøde 22. oktober.
5. Medlemstegning.
* Bjarne uddelte en opdateret medlemsliste – vi har i øjeblikket 40 individuelle medlemmer. Bo kunne dog oplyse, at 46 har betalt kontingent, men at dette tal bl.a. dækker over
ægtepar, der har betalt hver sit kontingent. Tallet skal sammenholdes med, at vi havde 139
medlemmer før, at generalforsamlingen besluttede at opkræve kontingent.
* 14 foreninger / kollektive medlemmer har indbetalt kontingent – 1 er i restance.
* Bo og Bjarne påtager sig at koordinere medlemslisten og oversigten over kontingentindbetalinger.
6. Nyt fra udvalgene.
* Sankthans-udvalget ved Sonja:
Det var strålende vejr og fremmødet rekordstort. Spejderne var lidt for sent klar i boden,
da mange deltagere kom tidligt i det gode vejr. Helge Baden holdt en fin båltale, og Peter
lavede en elegant practical joke, da han forærede Herfølgekoret 5000 kroner.
* Næste år bør vi allerede i marts-april rette henvendelse til menighedsrådet om de praktiske forhold, bl.a. spørgsmålet om kompensation til forpagteren af jorden (kornmarken),
samt tilladelse til afbrænding af bål.
* Der har været en fornyet snak om muligheden for fællesspisning / grillaften før bålet.
Sonja gentog, at det er fint, hvis andre vil arrangere det, men borgerforeningen kan ikke
påtage sig opgaven.
* Øvrige udvalg: Intet nyt ud over pkt. 2-4.
7. Eventuelt.
* Sonja oplyste, at Herfølgehallen er reserveret til fastelavnsfest søndag 14. februar fra kl.
13.
ref.: Henrik Fisker
13. september 2009.
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