Beretning 2015.
1. Bestyrelsen.
Jeg tillader mig, at starte med en personlig erindring: For en del år siden sad
jeg til skoleledermøde i Køge, og pludselig slog det mig: Tænk, hvis alle
børn og lærere var væk, så kunne vi uanfægtet sidde her sammen med
forvaltningen og fortsætte vores arbejde.
Det er i orden at synes, det var en forvrøvlet tanke, men for mig
understregede det vigtigheden af, at vi ikke glemmer dem, vi
repræsenterer.
Der ligger altid en risiko for, at vanen sløver opmærksomheden på
helheden. Vi kender det fra udsagn som: De sidder bare der og snakker og
kører deres eget ræs. Så det får vi ikke noget ud af.
Det er forhåbentligt mest ubegrundede udsagn, men der er altid en fare for,
at man ender der.
Heldigvis føler vi os holdt i ørene gennem et godt og efter vores opfattelse
tillidsfuldt samarbejde med mange lokale aktører. Det gælder både borgere,
institutioner, foreninger og erhvervsliv. Det er jer, vi søger at repræsentere,
og derfor er jeres medvirken, samt den ros og kritik, I yder, nødvendig for
os.
Vores hovedopgaver er jo: At støtte og bakke op bag det store lokale
arbejde der udføres for at skabe og vedligeholde de mange fritidstilbud, at
støtte det lokale erhvervsliv og at være en væsentlig aktør i udviklingen af
vort lokalområde generelt.

Så jeg vil på bestyrelsens vegne rette en stor tak til alle, der på forskellig vis
har hjulpet os, og som vi har samarbejdet med i årets løb.
I forbindelse med vores arrangementer har vi gode og trofaste
samarbejdspartnere. I denne sammenhæng vil jeg gerne benytte lejligheden
til at takke Herfølge Bibliotek, Herfølge Menighedsråd, præsterne og
sognemedarbejdere, SuperBrugsen, Hammershus Bageri, Håndboldpigerne,
Herfølgespejderne, Herfølgekoret, Zentropa samt de øvrige frivillige, der
har deltaget.
Bestyrelsesarbejdet forgår stadig i en god og ligefrem atmosfære. Vi er
enige om vores målsætning, men vi har heldigvis forskelligheder, som følge
af det, vi repræsenterer, men også af holdnings- og erfaringsmæssige
årsager.
Jeg oplever, at bestyrelsen består af dygtige, erfarne og særdeles
selvstændigt tænkende personer. Opgaverne bliver ikke bare klappet af,
men besluttes efter grundig, alsidig vurdering.
Det er spændende og samtidig en fornøjelse at være med i dette
samarbejde.
Så en stor tak til bestyrelsen for jeres arbejds- og væremåde.
Bestyrelsen er intakt fra sidste valg, og vi har stadig Peter Ålbæk som
person med særlige opgaver f.eks. i forbindelse med vores Sankt Hans
arrangement. Jon Bonne Eriksen, tidligere medlem af bestyrelsen, er fortsat
vor udsendte korrespondent i Laos. Lidt verdenssyn er vel godt for en
lokalforening.
2. Det politiske niveau.

Vi har et godt samarbejde med vore politikere og i forbindelse med
udarbejdelsen af den nye bydelsplan et spændende samarbejde med
Afdelingen for byplanlægning. Det vil jeg komme ind på senere.
Vi har tradition for en årlig uformel samtale med vores borgmester. Den
foregår her lokalt, og vi er glade for denne mulighed for at orientere om
vores syn på den lokale udvikling. Det er vores indtryk, at der er gensidig
tilfredshed med mødet. En afslappet seriøs udveksling af synspunkter kan
føre til gode resultater.
Vi har haft en del sager, hvor vi har givet høringssvar til kommunen, men
også sager hvor vi selv har henvendt os til politikerne. I denne
sammenhæng kan nævnes:
1. Vi har i forlængelse af vores samarbejde med jagtforeningen og
menighedsrådet sendt en opfordring til kommunen om at gå i samarbejde
med menighedsrådet om ændring af det triste, eksisterende overløbsbassin
ved Billesborgvej for at få skabt en smuk landskabelig løsning i samklang
med det store arbejde, der udføres af menighedsrådet og jagtforeningen.
2. Da der ikke foreligger aftaler med BaneDanmark vedrørende en ny
placering af Herfølge Station, har vi afgivet høringssvar til Kommunen og
BaneDanmark vedrørende broerne ved Søllerupvej og Svansbjergvej. Vi
ønskede på de nuværende præmisser at fastholde de to broer som bilbroer,
ikke mindst set i lyset af en kommende udbygning af Herfølge Vest.
Resultatet er, at de to broer ombygges som bilbroer.
3. I forbindelse med kommunens budgetforslag for 2015 sendte vi to
høringssvar.

Det første var i forbindelse med forslaget til ændring af skolestrukturen i
Herfølge. Her anførte vi, at skolernes behandling af forslaget var både
sagligt og velargumenteret. Borgerforeningen har en generel interesse i
ændringer, der vedrører vores byområde. Vi ser på bydelen som en helhed
og på fremtidens udvikling til gavn for Herfølge. Herfølge er et
befolkningsmæssigt udviklingsområde. Det vil derfor være
uhensigtsmæssigt for Herfølge og byens fremtid, hvis servicefaciliteterne
forringes.
Skoler og daginstitutioner er centrale lokale aktører. Tilliden til deres
funktion er væsentlig og har indvirkning på den lokale identitet, både for
den eksisterende befolkning og som attraktion for nye tilflyttere.
Vi opfordrede derfor kraftigt til, at forslaget om ændring af skolestrukturen
blev trukket tilbage. Det blev det som bekendt også.
Det andet var forslaget om at bespare 800.000 kr. på busdriften. Vi anførte,
at kommunens hidtidige forbedring af busdriften med flere afgange, nye
ruter og forsøget med natbusserne gav positive resultater. En besparelse vil
sandsynligvis give modsatte resultater. Vi udtrykte samtidig ønsket om at få
adskilt bussen til Præstø fra bussen til Herfølge af hensyn passagererne til
og fra Holmebækområdet.
Besparelsesforslaget på de 800.000 kr. er trukket tilbage, og forslaget om at
adskille 102A i to linjer vil blive taget op i forbindelse med en forhandling
med Faxe Kommune og Region Sjælland med henblik på en realisering i
2016.
Vi deltager i kommunal sammenhæng på flere områder: I
Busborgergruppen, i Trafiksikkerhedsrådet, i Agenda 21. Udvalget, I
Lokalrådet for kriminalpræventivt arbejde og i undergruppen Tryg I Køge.

3. Herfølge by.
I december 2014 blev vi inviteret af byråd og byplanafdelingen til et
indledende møde om den nye bydelsplan for Herfølge. Formålet var i første
omgang at drøfte relevante temaer med henblik på en offentlig workshop om
bydelsplanen for Herfølge. Workshoppen fik 6 temaer: Rammer for
byudvikling, Byliv og detailhandel, Familieliv og boformer, Kultur og
foreningsliv, Landskab og grøn struktur, Mobilitet og infrastruktur. I
bestyrelsen var vi enige om, at de seks temaer dybest set var hinandens
forudsætning. En harmonisk udvikling kræver, at der er en fornuftig balance
mellem temaerne.
Den praktiske planlægning stod forvaltningen for. Vi deltog aktivt i forbindelse
med gennemførelsen af workshoppen lørdag den 14. marts. Det blev en
spændende dag, dygtigt planlagt og gennemført af byplanafdelingen. Der var
deltagelse af kommunalpolitikere, borgerforeningen og meget vigtigt ca. XXX?
Herfølgeborgere. I forlængelse af workshoppen nedsattes en Følgegruppe, der
har til opgave sammen med kommunen at afgrænse og definere det konkrete
indhold af Bydelsplanen.
Det første møde fandt sted den 13. april. (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.jeg

føjer dette afsnit ind efter mødet den 13.)
Vi har ladet en hel del af de opgaver, vi arbejder med, indgå i forbindelse med
drøftelserne af den kommende bydelsplan. Det giver en god anledning til at få
en bred folkelig vurdering af dem.
Arbejdsgruppen Tryg i Køge har sat fokus på forebyggelse af indbrud.
Formålet er at få udvekslet gode ideer til praktiske foranstaltninger og aftaler i
lokalmiljøet f.eks. Trygfondens Nabohjælp. Vi håber, at mange vil lade sig

inspirere så den forfærdelige oplevelse, det er, at få endevendt sit hjem og
blive bestjålet, kan reduceres.
Gennem et kommunalt tilskud til svømmeklubben er der skabt dækning for ca.
10 – 12 timers offentlig åbningstid. Der arbejdes i øjeblikket på den praktiske
løsning.
Herfølge Bibliotek og Herfølge Skole er stoppet som fællesbibliotek. Det
betyder ikke noget for bibliotekets offentlige virksomhed. Biblioteket har
netop iværksat en brugerundersøgelse med henblik på gensidig inspiration. Vi
har en sikker fornemmelse af, at biblioteket som et centralt kultur gode, stadig
vil have sin sikre plads i Herfølge.
4. Arrangementer.
Selvom vi er i stærk konkurrence med medier, foreninger, andre udbydere og
ikke mindst vores eget behov for privatliv, så mener vi, at der stadig er brug for
vore arrangementer, der har til formål at styrke den lokale identitet.
Sankthansfesten blev endnu engang fejret med maner. Vejret var først lidt
truende, men artede sig trods alt og det endte med at blive en flot aften.
Mange fandt frem til grillarrangementet og endnu flere til båltændingen. Et
fint samarbejde mellem dygtige, energiske og fantasifulde personer har skaber
noget, der er en folkefest. Den levende musik blev igen på festlig vis leveret af
”Ud til bens” under fællesspisningen. Lykke sørgede for et specielt
arrangement for børnene, og ved bålet, var Peter Ålbæk, vanen tro, indleder og
tovholder. Båltalen blev holdt af byrådsmedlem Palle Svendsen og
Herfølgekoret sang for på bålsangene. Før og efter båltalen underholdt
gruppen Nordlys. En smuk, passende og særdeles musikalsk oplevelse.Det var
et helt igennem vellykket arrangement.

Herfølgedag sidste lørdag i september holdtes igen på pladsen ved og på
Herfølge Bibliotek. Vejret var fint og stemningen god. Der var mange både nye
og faste aktører og et alsidigt tilbud af lokal kunst, kunsthåndværk og flot
design. Skolens servicefolk havde på fornem vis hjulpet med det praktiske og
biblioteket lagde hjerte- og husrum til os alle. Der var et pænt fremmøde af
publikum, og både de og aktørerne udtrykte tilfredshed med dagen.
Julemarkedet fandt sted sidste lørdag i november. Det var på fornyet
opfordring af deltagere på Herfølgedag. Det var meget fint arrangeret af de
deltagende aktører og for det publikum, der fandt vej, var det en fin oplevelse.
Fremmødet var til gengæld ikke så stort. Der blev talt om en evt. anden
tidsmæssig placering af markedet. Det er under overvejelse. Vi prøver at få
aktørerne til at give deres evaluering og evt. forslag.
Julekoncerten med Herfølgekoret og dirigent Otto Laust Hansen var igen en
smuk, stemningsfuld oplevelse. Koret gav os endnu engang en flot koncert og
for et talrigt publikum. Både i kirken og bagefter i sognegården var
stemningen høj. Der er ingen tvivl om, at korets indsats, både kunstnerisk og
dets praktiske afvikling af aftenen, var til stor glæde for de mange fremmødte.
Fastelavnsfesten blev en fin eftermiddag med god stemning. Køge
Spillemandsforening mødte op med 13 musikere og Søren Lond gav den nok
engang som legetante i bedste stil. Tønderne til de store børn holdt nogen tid.
De små måtte bruge noget længere tid for at få paptønderne ned. Nogle af de
yngste syntes, det var synd for tønderne at slå på dem. Børnene var glade og
optaget af festen, og de voksne hyggede sig imens. Trods stor konkurrence fra
lignende arrangementer i byen, var fremmødet fint.
5. Planer/visioner.

Det er på tide, at Herfølge indtager en retmæssig plads i udviklingen af Køge
Kommune. Vi ser derfor hen til hvad indholdet af den nye bydelsplan, herunder
den udvikling opgraderingen af toget fra Næstved til København, vil medføre.
Workshoppens deltagerantal viste alt taget i betragtning en stor interesse for
udviklingen i Herfølge.
Det er godt at vi sammen med andre Herfølgeborgere er med i det
forberedende arbejde med bydelsplanen. Det medfører, at oplægget bliver
udarbejdet med indsigt, og gennem samarbejdet med byplanafdelingen
fremstår som et fornuftigt afbalanceret forslag.
6. Afrundende bemærkninger.
Når vi er i udlandet, er vi danskere, i Jylland er vi Københavnere, i København
er vi Køge-bønder, men i Køge er vi fra Herfølge, og sammen skal vi sørge for,
at det giver indhold og mening.
Vi håber, at borgerforeningen opleves som en støtte for det indholdsrige
kultur- og fritidsarbejde, der udføres af vore lokale ildsjæle, at vi er reelle
repræsentanter for Herfølges borgere i forbindelse med udviklingen af vores
lokalområde og at vores udspil på fælles vegne har betydning og medvirker til
positive resultater.
Kritik lærer man af. Ros kan sløve, selvom det er rart. Så tilbagemeldinger på
vores virke samt råd og ideer er yderst velkomne.
Ambitionen er: At vi alle både fysisk og kulturelt får oplevelsen af Herfølge
som det sted, vi hører til, hvor vi efter behov og overskud kan indgå i et
alsidigt kultur- og fritidsliv, og hvor det er godt at bo.

