Bestyrelsesmøde tirsdag 9. marts 2010 hos Hans Christian.
Til stede:
Afbud:

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

1. Siden sidst.
* Svend Erik, som havde sagt ja til at repræsentere boligselskaberne i bestyrelsen, ønsker
alligevel ikke at indtage posten. Hans Christian har bedt DAB udpege en ny repræsentant.
* Fastelavnsfesten gik fint med stort fremmøde (se Sonjas referat). Regnskabet fra Hammershus Bageri er ikke gjort op endnu, men der forventes balance. Arrangementets totale
regnskab ventes at give et minus på et par hundrede kroner. Flere har efterlyst muligheden
af at købe øl og vand. Anders F. nævnte muligheden af en højere entré til at imødegå fremtidige underskud. Andre så ikke behov for at sætte prisen op, når der kommer så mange.
* Vi har fået brev fra Det Grønne Hus, der bebuder forårsrengøring søndag 18. april koordineret af Danmarks Naturfredningsforening. Vi kan ikke selv gå ind i arrangementet, men
derimod give ideen videre til områdets foreninger.
* Herfølge Svømmehal forventer en reduktion i åbningstiden om eftermiddagen for almindelige brugere, da der er stigende pres fra foreninger og klubber. Vi følger situationen tæt.
* Vi har modtaget en henvendelse fra Klaus Kjeldstrup, der gerne ser den lukkede Herfølge Kro omdannet til medborgerhus / forsamlingshus med mulighed for at leje sig ind.
Klaus Kjeldstrup søger at rejse penge til at finansiere planerne. HC skriver til ham og ønsker initiativet velkomment, og vi følger det fra sidelinjen.
* Køge Kommunes kulturudvalg har aflagt besøg med offentligt møde på Herfølge Bibliotek. Mødet var indkaldt med kort varsel, og bestyrelsen var ikke orienteret om det på forhånd. HC, Anders F., Bjarne og Sonja deltog i mødet. Kulturudvalget er opmærksomt på
Herfølge Borgerforening og vores synspunkter.
* I forlængelse af debatten på forrige bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at sende
HC’s udkast til brev til Teknisk Forvaltning om trafiksaneringen på Vordingborgvej. Lissie redegjorde for, at det udførte arbejde er en del af Trafik & Miljøplanen og er tilsyneladende foretaget uafhængigt af planstrategien for Herfølge. Bestyrelsen havde en længere
debat om det paradoksale i, at dette arbejde kan udføres uden forudgående kontakt til Borgerforeningen, der normalt er Teknisk Forvaltnings kontakt i Herfølge. Forløbet har efter
bestyrelsens opfattelse bevist, at der hersker tvivl eller uvidenhed i forvaltningen om planstrategien. Vi har så sent som i efteråret 2008 påpeget, at de største behov for trafiksanering findes på Tessebøllevej og Billesborgvej – ikke på Vordingborgvej. Denne problematik tages op i formandens beretning og præsenteret i forbindelse med årsmødet for såvel
forvaltningen, Teknik- og Miljøudvalget og pressen.
* Teknisk Forvaltning ved Morten Suur har henvendt sig til HC med forslag om, at Realdania Fonden kan søges om forøge puljen til byforskønnelse ud over de kommunale 1,2
million kroner. Prisen for at sende en sådan ansøgning er, at hele projektet vil trække yderligere ud. HC har allerede svaret positivt på henvendelsen, og bestyrelsen bakker op om
ønsket om at få tilført flere anlægsmidler til puljen. Anders F. frygtede, at flere aktører kan
flytte fokus væk fra det allerede vedtagne projekt for bymidten. HC mente, at vi i så fald
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bør udstyres med en vetoret. Bestyrelsen ønsker, at Borgerforeningen indgår i en eventuel
projektgruppe, som måtte blive nedsat.
* Anders F. berettede om SuperBrugsens byggeprojekt. Han har 12. januar holdt møde
med Køge Kommune, hvor det er aftalt, at projektet skal sendes i en ny høring på grund af
ændrede vilkår. Det betyder en yderligere forsinkelse af byggefasen, og den forventede dato for ibrugtagning af den nye butik hedder nu ultimo 2011.
* Møllebakke-projektet. HC indkalder kulturgruppen til et møde for at få gang i arbejdet.
* Fakta genindvies efter renoveringen torsdag 25. marts (datoen er senere udsat til 28.
marts). Der bliver indgang Aldersro, hvor der indrettes parkeringspladser. Bestyrelsen
havde en kort drøftelse af, hvad der skal ske på arealet ud mod Billesborgvej, der fremover
bliver Faktas bagside. Tøjforretningen ved siden af Fakta står i øvrigt foran lukning.
2. Årsmødet.
* Som følge af sammenfald med generalforsamlingen i Herfølge Erhvervsforening rykkes
årsmødet til mandag 26. april kl. 19.30. Datoen er under forudsætning af, at hallens mødelokale er ledigt. Alternativ dato: onsdag 28. april. Bjarne reserverer. (OBS: 26. april kl.
19.30 er siden bekræftet).
* Følgende er på valg til bestyrelsen (individuelle medlemmer): Anders B. (genopstiller
ikke), Peter (genopstiller ikke, muligvis som suppleant) og Henrik (genopstiller, hvis ikke
andre vil have pladsen – ellers som suppleant). Bjarne vil gerne fortsætte som individuelt
valgt, og det samme vil Jon. Ulrik foreslås opstillet som repræsentant for valggruppen:
sport og fritid – alternativt som individuelt medlem.
* Revisorerne opfordres til genvalg.
* Lissie foreslås som dirigent (Niels har meldt afbud til årsmødet).
* Bestyrelsen stiller ingen forslag i år.
* HC indkalder årsmødet via hjemmesiden, og Niels udsender en pressemeddelelse.
3. Regnskab.
* Bo havde fremsendt udkast til regnskab, som bestyrelsen tog til efterretning. Bestyrelsen
forudsætter, at regnskabet er godkendt og underskrevet af revisorerne inden årsmødet.
* Der forelå intet forslag til budget til bestyrelsens møde. HC opfordrer Bo til at udarbejde
et budgetforslag inden årsmødet baseret på sidste års budget minus sponsorater.
* Med forbehold for det endelige budgetforslag indstiller bestyrelsen uændret kontingent.
* Bjarne lægger regnskab og budgetforslag på hjemmesiden i tilknytning til årsmødeindkaldelsen.
4. Udvidelsen af Herfølgehallen.
* Bjarne redegjorde for byggeplanerne. Der er lavet en såkaldt ”omvendt licitation”, hvor
fire arkitektfirmaer er indbudt til at give et bud på, hvad de kan lave for en byggesum på
8.850.000 kr. Vinderen blev Niels Wium i samarbejde med Friis & Moltke.
* Byggeriet er godkendt af byrådet i november 2009, men byggestarten er forsinket på
grund af frosten. Den ventes nu at finde sted kort efter påske.
* Oveni denne forsinkelse har kommunen glemt at søge byggetilladelse hos sig selv, og
hertil kommer en række tekniske problemer med spildevandsafledning.
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5. Dialogmødet om unge i Herfølge 18. januar.
* De relativt få fremmødte havde et udmærket møde med en god dialog mellem skoler,
SFO’er, SSP og politi.
* Herfølge Skole søger fondsmidler til etablering af en multibane ved skolen – banen står i
dag ved Tapperiet, hvor den ikke benyttes, og skal ifølge planerne kunne benyttes af alle
børn og unge i Herfølge. Bestyrelsen er positiv, men kan ikke anvise penge til finansiering. Herfølge Skoles bestyrelse opfordres til at kontakte kulturudvalget for at skaffe penge til projektet.
6. Henvendelse fra Herfølgekoret.
* Herfølgekoret har fremsendt en ansøgning om økonomisk støtte til korets forestående
turné i Island. HC havde sat ansøgningen på bestyrelsens dagsorden, men Henrik gjorde
opmærksom på, at den ikke er rettet specifikt til Borgerforeningen.
* Bestyrelsen afviste at støtte ansøgningen af flere årsager. Anders F. mente ikke, at det
var korrekt at sætte punktet på dagsordenen, da formålet med ansøgningen falder uden for
Borgerforeningens vedtægtsbestemte formål: at arbejde for byen og dens borgere. Anders
B. kunne ikke støtte ansøgningen af frygt for præcedens, og Sonja efterlyste et samlet
budget for rejsen – det bør være standard, når man søger andre om penge.
* HC sender et afslag til Herfølgekorets formand.
7. Udvalgene.
* Sankthansfesten: Sonja påtager sig igen i år at være tovholder på arrangementet. Hun
bad HC skrive til menighedsrådet i god tid for at få afklaret placeringen af bålet samt kontakten til Beredskabet. Opgaven skal ikke som sidste år alene hænge på Ulrik. Sonja indkalder sidste års deltagere i sankthans-udvalget til et møde og udsender et referat.
* Fastelavns-festen 2011: Fastelavnssøndag falder på 6. marts, der imidlertid er dagen efter en større planlagt halfest. Hvis det på baggrund ikke kan lade sig gøre at reservere Herfølgehallen, reserverer hun i stedet Holmebækskolens hal.
* Trafikudvalget: Niels orienterede om planerne for ændrede buslinjer i hele kommunen.
De berører også Herfølge, hvor bl.a. linje 502 vil afskære Tessebøllevej syd for Møllebækvej. Det har Tessebølle Bylaug udtalt sig kritisk om fra sin generalforsamling. Der er
borgermøde om den samlede trafikplan tirsdag 16. marts i Borup, men ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage.
8. Eventuelt.
* Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet 26. april og laver ved samme lejlighed en mødeplan.
* Bestyrelsen går på ”gaden” foran Brugsen lørdagene 17. og 24. april med opfordring til
at melde sig ind i Borgerforeningen og deltage i årsmødet. Anders F. giver drikkevarer til
uddeling – frivillige skal tilmelde sig til Anders på forhånd.

ref.: Henrik Fisker
5. april 2010.
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