Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

9. oktober 2018, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Bjarne
Glenn
Hans Christian
Henrik F
Johanne
Lissie
Niels
René
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Christine
Heidi
Henning
Ole

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

19.
13.
24.
11.
29.

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

01

H.C. bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Velkomst ved

november 2018, kl. 19.00
december 2018, kl. 18.00
januar 2019, kl. 19.00
marts 2019, kl. 19.00
april 2019, kl. 19.00 (årsmøde)
Opfølgning:

formanden
02

Valg af ordstyrer

Anders blev valgt til ordstyrer.

03

Bemærkninger til

Ingen bemærkninger.

sidste referat
04

Siden sidst. Blandt Forvaltningen kommer med udspil vedrørende ”hjørnet” ved Herfølge Skole, og
andet mødet med

det er planen at arbejdet skal igangsættes i 2018.

forvaltningen
vedrørende

Alternative ”konstruktioner” i forhold til udførelsen blev drøftet. For eksempel

byparken og

at Herfølge Borgerforening var intiativtager til at leje maskiner/materiel til

grafiker Iben Marx udførelsen og så kunne man melde sig til at hjælpe.
Holmes
Det er vigtigt at Herfølge Skole er med i processen og er indforstået med
denne.
Grafiker Iben Marx Holmes har tilbudt sin assistance i forbindelse med diverse
grafiske opgaver.
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Bjarne oplyste, at saldoen i banken er kr. 66.780,- og at antallet af private
medlemmer p.t. er 98. Endvidere vurderes budgettet for 2018 at holde.
Niels oplyste, at Menighedsrådet og Klarforsyning arbejder på at der skal ske
noget med ”bassinet” inden jul 2018.
Henrik oplyste, at ALDI projektet er forsinket (til april 2019), samt at ALDI
tidligere har fået afslag på at udvide forretningen i Holmebækhuse. Årsagen til
forsinkel kendes umiddelbart ikke.
05

Stationscentret

Punktet behandles sammen med dagsorden punkt 7 Omfartsvejen.

06

Herfølge Syd.

Projektet er så vidt vides ”lagt ned”. Eventuelt bliver det konverteret til
almindelige parceler.

Forslag fra sidste
møde

07

Bjarne spurgte til status på Uroxen, og det blev aftalt at H.C. undersøger
hvilken plan der er og tidsperspektivet for denne hos borgmester Marie
Stærke.

Omfartsvejen.

Konsekvenserne af konklusionerne fra forundersøgelsesrapporten om omfarts-

Overvejelser set i

vejen blev indgående drøftet.

H.C.

relation til vores
bydel

Det blev aftalt at behandle planlægningen af det videre forløb, temamøder
eller andet på kommende bestyrelsesmøde.
Blandet andet ønskes ”fokuspunkter” identificeret og drøftet up front, for
eksempel hvad betyder det for trafikken gennem Herfølge, Stationscenteret
(herunder og ikke mindst når togdriften øges) m.v.
Køge Kommune er klar i mæglet på baggrund af forundersøgelsesrapporten –
den sydlige linjeføring anbefales.

08

Vedrørende vores

Henrik oplyste, at han skal til møde i kollektivtrafikgruppen den 10. oktober

forslag til

2018, hvor han vil fremfører kritik af den proces hvormed der arbejdes i

forbedret

gruppen. Henrik uddybede kritikken på mødet og der var opbakning til denne.

busbetjening
Ifølge kommunen er forslaget om adskillelse af busrute 102A gået fra en
fordyrelse på 1 mill. kr. til 2 mill. kr.
Der er budget-status quo på området i 2019.
09

Trafiksikkerheds-

Henrik F. oplyste, at arbejderne på Tessebøllevej er igangsat, men at

projekter. Jf.

arbejderne på Hestehavevej er udskudt på ubestemt tid.

Hennings mail
samt mødet med

H.C. har modtaget brev fra Grundejerforeningen Degnebanken som har

forvanltningen

anfægtet beslutnigen om ikke at udføre arbejderne på Hestehavevej. Der var
enighed om at Herfølge Borgerforening støtter op om henvendelsen og det blev
aftalt at H.C. udarbejder oplæg til skrivelse til Køge Kommune som støtter op
om grundejerforeningens skrivelse.
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H.C.

Johanne spørger Køge Kommune om materiale fra møde sendes til Herfølge
Borgerforening.
10 Kaffeklubben
(lokalpolitisk

Johanne

Lissie oienterede om status på ”kaffklubben”. Ved sidste møde havde der
været 3 deltagere. Næste møde holdes i det nye år.

samtaleforum)
Endvidere oplyste Lissie at der, som det eneste i Herfølge, er budgetsat kr.
500.000,- til renovering af Herfølge Stadion.
11 Kommuneplans-

Blev ikke behandlet på mødet.

revisionen
12 Herefølgedag.

Der var et pænt fremmøde til Herfølgedag samt flere ”lopper”.

Evaluering
Der var enighed om at disponeringen af arealet op ad ”stien” virkede godt.
Det blev drøftet at købe borde af Herfølge Hallen. Ifølge Sonja kan Henning
opbevare disse.
Heidi sender mail til ”lopperne” for at få deres feedback/evaluering på
Herfølgedagen.
13

Heidi

Eventuelt
Emner til kommende Følgende input til emner blev givet:
bestyrelsesmøder



Planlægning af behandling af konsekvenser af rapport vedrørende
omfartsvej, temamøde eller andet



Affaldsindsamling



Forskønnelse af Herfølge

UK18112018
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