Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

15. marts 2018, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Bente
Glenn
Hans Christian
Henning
Sonja
Ulrik

Afbud fra

Anders
Bjarne
Heidi
Henrik F
Henrik P
Johanne
Lissie
Niels
René
Stig

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

17. april 2018, kl. 19.00 (årsmøde)

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

01

H.C. bød velkommen.

Velkomst ved

Opfølgning:

formanden
Punkt 1 i den udsendte dagsorden udgår (behandles under punkt 4 Siden
sidst).
02
03

Valg af ordstyrer

Bente blev valgt til ordstyrer.

Bemærkninger til

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste ordinære bestyrelsesmøde,

sidste referat

afholdt den 22. januar 2018.
Udkast til vedtætsændringer, udsendt med referatet fra sidste
bestyrelsesmøde, behandles under punkt 05 Årsmøde.

04

Siden sidst

Sonja oplyste at Rikkes blomster er lukket, og at der p.t. er et genbrugsudsalg,
med interiør, møbler, m.m., i lokalerne.
Lissie arbejder på at samle et netværk af lokale politikere som kan sætte sig
sammen med Herfølge Borgerforenings udvalg, bestående af H.C., Henrik F og
Heidi, og drøfte rammerne for et eventuelt samarbejde.

05

Årsmøde

Forslag til indbydelse og huskeseddel er udsendt sammen med dagsorden til
nærværende bestyrelsesmøde.
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Årsmødet afholdes den 17. april 2018 på Herfølge Bibliotek.
H.C. oplyste at borgmester Marie Stærke har givet tilsagn om at holde et
indlæg på årsmødet.
Det blev aftalt at slette Først: i andet afsnit i det udsendte forslag til
indbydelse.
Huskesedlen blev gennemgået.
Der var enighed om at foreslå Henrik F som dirigent til årsmødet.
Bjarne bedes medtage en medlemliste til årsmødet.
Annoncering af årsmødet skal ske senest den 27. marts 2018.
Herfølge Borgerforening’s ”pastorat” dækker Herfølge’s gamle kirkesogn.
Revideret udkast til vedtægtsændringer, dateret 13. marts 2018, blev
gennemgået. Det blev aftalt at ændre indbetaling af kontingent, i §6 Økonomi,
fra 1. september til 1. marts, for at prøve at mindske eventuelle tvivlsspørgmål
om stemmeberetigelse til årsmødet. Opdaterede udkast til vedtægtsændringer
udsendes med referatet.
Følgende er på valg til årsmødet:
A Erhvervsforeningen
•

Stig Christiansen

C Pensionistforeninger, Bibliotek, Menighedsråd og beslægtede foreninger
•

Margot Rasmussen

E Bestyrelser for skoler og daginstitutioner
•

Johanne Kongstad

F Privatpersoner i Herfølge

06

Mødet den 13.

•

Allan Kok

•

Anders Frandsen

•

Bente Rasmussen (genopstiller ikke)

•

Bjarne Rasmussen

•

Christine Louw Nielsen

•

Heidi Deuleran

•

René Ljunggren

•

Ulrik Kolbe

I forlængelse af borgermødet afholdt den 13. marts 2018 blev planerne for

marts vedrørende byggeriet af et nyt supermarked på hjørnegrunden indgående drøftet, især de
trafikale forhold i nærområdet, blandt andet ved Billesborgsvej, Elmevej og
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det nye

Vordingborgvej, men også de afledte konsekvenser på de omkringliggende

supermarked

veje.
Bekymring for reduceringen af indkøbsmuligheder i Holmebæk blev rejst.
Det blev aftalt at H.C. udarbejder oplæg til høringssvar, på baggrund af
drøftelserne på mødet, og sender det for kommentering til bestyrelsen.
Det blev aftalt at hilse udviklingen velkommen, som vurderes at efterleve
planerne fra 2005.
Der var enighed om at påpege udfordringerne ved projektet, herunder specielt
de trafikale, uden at komme med disiderede løsningsforslag. Det er
kommunens pligt.
Endvidere blev det aftalt at gøre opmærksom på eventuelle afledte effekter på
de omkringliggende veje, i forbindelse med ændringer af de nuværende
trafikale forhold.
Frist for høringssvar er den 27. marts 2018.

07

Kommmuneplans- Blev ikke behandlet på mødet.
udvalg. Kommuneplansrevision

08

Herfølgedag

Blev ikke behandlet på mødet.

09

Skaterbane

Blev ikke behandlet på mødet.

10 Skoleveje.

Henning orienterede om møde med Køge kommune tilbage i måned december

Genoplive

i 2017, hvor han blandt andet forespurgte Køge Kommune om lukning af

”trafikudvalget”

Tessebøllevej for gennnemkørsel ved ”buschikanen”. Alternativt at omlægge
den til en 2-1 vej.
Det blev foreslået at spørge Køge Kommune om en trafiktælling på
Tessebøllevej.
Tidligere udarbejdet Idékatalog ”støves af” for videre bearbejdning.
H.C. oplyste at han glæder sig til et opdateret udspil, som kan indsendes til
kommunen/offentliggøres.

11 Evaluering af

Sonja har udsendt referat fra aktivitetsudvalget.

fastelavnsfesten
Der var enighed om at det var en god dag.
Det var cafeteriet fra boldklubben som stod for salget at kaffe, fastelavnsboller
m.m., idet håndboldklubben ikke kunne.
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12

Eventuelt

Vedrørende Sankt Hans så blev det aftalt at arrangere ”De blå piller” til at
spille. Det koster kr. 1.400,Båltaler bliver borgmester Marie Stærke.
Sankt Hans udvalget har næste møde i maj måned.

Emner til kommende Ingen bemærkninger.
bestyrelsesmøder
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