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 Beretningen omhandler:  
- Indledende orientering samt arbejdet i bestyrelsen.  
- Herfølge bykerne samt infrastrukturen. 
- Forskellige arrangementer. 
- Den boligsociale situation.  
- Afrunding  
 

 Bestyrelsen. 
 
Herfølge Borgerforening blev stiftet den 21 november 2005 med det formål: 

- At styrke samhørigheden hos Herfølge bys borgere 
- At styrke kultur-, fritids- og handelslivet i Herfølge 
- At være Herfølges talerør i Køge Kommune. 

  
Køge Kommune udsendte i 2004 en folder med ideer til udformningen af Herfølge bykerne. På et 
efterfølgende borgermøde i dec. 2004 blev idekataloget fremlagt. I forlængelse heraf arbejdede en 
gruppe lokale borgere videre på et forslag til udformning af Herfølge bykerne. Det er disse 
engagerede borgere, der tog initiativ til dannelsen af Herfølge Borgerforening. 
 
Bestyrelsen er bredt sammensat med repræsentanter for foreninger og organisationer samt 
enkeltborgere. Der er nu gået 19 måneder siden start, og det er vores første årsmøde.  
Det har samtidig med det øvrige arbejde været en periode, hvor vi skulle finde vores ben.  
I december 2005 holdt bestyrelsen sit første og samtidig konstituerende møde. Anders Frandsen 
blev valgt som formand. Anders havde været en central skikkelse i arbejdsgruppen forud for 
dannelsen af Borgerforeningen, og hans energi og engagement  samt hans organisationstalent gjorde 
det naturligt at vælge ham som formand. Desværre måtte Anders forlade hvervet som formand på 
grund af sit helbred. Det er en skam for Borgerforeningen, at vi må undvære Anders, der i den grad 
udstrålede energi og virkelyst som formand. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne benytte lejligheden 
til at sige Anders tak for den store indsats, men heldigvis har vi dig stadig lokalt og på sidelinien. 
Hella Helvig er trådt ud af bestyrelsen på grund af arbejdspres. Jeg vil ligeledes benytte lejligheden 
til at sige Hella tak for hendes indsats i bestyrelsen.  
For alle i bestyrelsen gælder det, at det er bredt engagerede mennesker, der foruden arbejdet i 
borgerforeningen yder en stor indsats andre steder. Alligevel er det ikke engagementet, det skorter 
på, men det kan ind imellem knibe med tiden. Jeg vil sige bestyrelsen tak for en stor indsats og et 
godt og behageligt samarbejde. 
 
Herfølge bymidte. 
Forslaget til planstrategi for Herfølge Bykerne som blev sendt til høring i maj 2005. Vores lokale 
arbejdsgruppe tog i juni initiativet til en drøftelse med Herfølge Skole om placeringen af 
biblioteksfilialen. Skolen stillede sig positivt over for arbejdsgruppens ønske om at placere filialen 
på arealet foran lokalhistorisk arkiv og i sammenhæng med det. Der var blot den betingelse at 
børnenes legefaciliteter ikke blev forringet. Køge Kommune havde egentlig ønsket en placering på 
hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej, men accepterede arbejdsgruppens ønske om placering. 
Filialen står nu næsten færdig dog uden den kombinerede biograf- og foredragssal, der var med i 
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arbejdsgruppens forslag. Det rakte økonomien ikke til, men vi kan da glæde os over det opnåede 
resultat.  
I januar 2006 indsendte borgerforeningen  sit høringssvar vedr. planstrategien. Vi var i 
hovedtrækkene glade for forslaget, men havde følgende bemærkninger: 
Vi kunne tilslutte os ønsket om en aflastning af Billesborgvej for kørende trafik, men vi ønskede en 
analyse af trafikmønstret i hele lokalområdet, før vi fandt det rimeligt at beslutte en placering af en 
omfartsvej.  
Desuden mente vi, at branddammen på Billeborgvej enten burde renoveres eller sløjfes. 
Byrådet godkendte planstrategien i april 2006, og det blev pointeret, at trafikafviklingen i Herfølge 
bykerne set i forhold til omkringliggende landsbyer skulle tages op igen. Byrådet var  således heller 
ikke sikre på , at den forslåede omfartsvej var den rigtige løsning. 
Der var indkommet 17 forslag fra engagerede beboere, institutioner og foreninger i Herfølge til 
forslaget til Planstrategien for Herfølge Bykerne. Det blev positivt bemærket  i byrådet, og er med 
til at styrke vores forventning om  en fortsat tæt dialog med byrådet om vore lokale forhold.   
I april 2006 udsendte Køge Kommune ”Kommuneplan 2005 – 2017” kaldet ”Plandokument 3”. I 
vores høringssvar fremhævede vi, at den efterspurgte og annoncerede trafikanalyse stadig var en 
forudsætning for en reel vurdering af trafikreguleringen  og placeringen af en omfartsvej, der skulle 
afhjælpe trafikken fra Stevns til motorvejen. Vi mente ligeledes at det var vigtigt at  medtænke 
placeringen af en evt. kommende S-togsstation, også selv om den lader vente på sig.  
I et senere brev til borgmesteren slog vi fast, at løsningen af trafikken gennem Herfølge og herunder 
en kommende omfartsvej er en så kompliceret problemstilling., at uanset hvilken løsning, der 
vælges, vil nogle blive vrede og andre glade. Det er derfor vigtigt at have det saglige grundlag i 
orden. I denne forbindelse en gennemarbejdet trafikanalyse.  
Køge Kommunes egen trafikanalyse er endnu ikke foretaget. Problemerne omkring en omfartsvej til 
aflastning af stevnstrafikken er blevet en sag mellem Stevns Kommune og Køge Kommune. I denne 
sammenhæng har vi forstået, at Køge Kommune ikke er tilhænger af en linieføring nord om 
Herfølge. Foreløbig sker der nok ikke noget, da  det er en kæmpe opgave økonomisk set, og 
kommunernes anlægsbudgetter er begrænsede.  
På budgettet for 2007 figurerer der fire projekter vedrørende Herfølge bymidte:  

1. Byparken (arealet syd og vest for Herfølge Skole.  
2. Første etape af  Vordingborgvej fra stationsvej til Gl.Søllerupvej (lysreguleringen forslås 

uændret som i dag).  
3. Torvedannelse foran Brugsen/biblioteket. I plandokumentet anført som en del af 

kulturaksen.  
4. Omfartsvejen fra Billesborgvej til Vordingborgvej. 

Vi har svaret byrådet, at førnævnte rækkefølge er vores prioritering. Prioriteringen er primært 
dikteret af vores vurdering af de økonomiske muligheder.  
Vi har tilsagn fra Byrådet om, at Herfølge er højt prioriteret i forbindelse med den kommunale 
udviklingsplan, men pengene er små. Vores opgave i den kommende tid er at holde vågent øje med 
udviklingen, holde os til og presse på. 
 
Vi får en del henvendelser såvel mundtlige som skriftlige. En del har været på baggrund af 
Plandokument 3 Kommuneplanen. Andre om trafikforhold, parkeringsproblemer og f.eks 
vandhullet ved Billesborgvej over for Vedskøllevej. Mange af henvendelserne har været af 
orienterende art. Vi har besvaret henvendelserne enten personligt eller i nyhedsbrevet. Vi er meget 
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glade for alle henvendelser, da de øger vores mulighed for at få et samlet billede af vores fælles 
problemstillinger.  
 
Det nærkulturelle samarbejde.. 
Vores formål er at styrke  samhørigheden, kultur-, fritids- og handelslivet i Herfølge. Det opfatter vi 
som at medvirke til styrkelse og inspiration af det arbejde, der foregår i forvejen. Der udføres et 
engageret og indholdsrigt arbejde i foreninger, institutioner, boligområder og i handelslivet. Det vi 
kan lægge til er: 

• At bruge vores brede berøringsflade til opsamling af ideer, der evt. kan bringes videre til 
andre. 

• At koordinere, så div. arrangementer ikke  kolliderer med hinanden. 

• At opsamle behov for nye tiltag, og give dem videre til dem, der er gode til at udføre dem. 

• At påtage sig opgaver, der ikke automatisk  indgår andre steder. 

• At stå for enkelte arrangementer, der kan medvirke til at øge samhørighedsfølelsen  i 
Herfølge. 

Vi har hverken kapacitet eller ønske om at konkurrere med andre lokale grupperinger, men hvis vi 
bliver brugt, kan vi være en slags paraply over de mange aktivitetsområder, der er. 
Vi har i det forløbne år stået for to arrangementer. Et Sct. Hans arrangement på marken øst for 
Præstegården. Der var et fremmøde over forventning, pragtfuldt vejr og en utrolig god stemning. 
Det har vi lyst til at gøre til en fast tradition. Det andet arrangement var en fastelavnsfest. Påskuddet 
til denne fest var, at det tidligere Shell-arrangement var stoppet. Så her var en mulighed for at lave 
et fællesarrangement for børnene. Vi havde ligeledes en god oplevelse af dette arrangement, så også 
det ønsker vi at gøre til en tradition. Vi er fortsat åbne for at påtage os andre relevante 
arrangementer, der ikke har anden forankring. Vi vil gerne fylde, men ikke på bekostning af andre.  
Vi har deltaget ved indvielsen af DJ-Køge-Herfølge Jagtforenings nye klubhus. Vi var med til 
rejsegildet på Herfølges nye biblioteksfilial, og vi er inviteret til at deltage ved indvielsen af filialen 
i maj. 
 
Ressourcebaseret Udvikling af Lokalområder. 
I december 2006 fik vi en forespørgsel fra de almene boligselskaber i Herfølge syd. De havde haft 
et møde om boligsociale problemer med kommunens SSP-medarbejdere og foreslog, at vi tog en 
drøftelse med det som tema. I februar 2007 holdt vi et temamøde om den boligsociale situation med 
hovedvægt på de unge. Mødet blev ledet af Pia Borg fra Køge Kommune. Hun har stort kendskab 
til dette område. Vi var enige om, at langt de fleste unge klarede sig fint. En udfordring kunne være 
at forbedre og udvikle de unges udfoldelsesmuligheder, og dermed trække endnu flere unge ind i et 
meningsfuldt fritidsliv. I denne sammenhæng vil de foreninger og institutioner, der i forvejen 
arbejder med de unge være centrale aktører. Det kunne være spændende, hvis alle, der arbejder med 
de unge, kunne finde sammen om dette udviklingsarbejde.  
Der vil sandsynligvis stadig være en lille gruppe unge, der ikke lader sig inddrage, men denne 
gruppes tiltrækningskraft kan herved reduceres, og dermed gøre problemerne med unges adfærd 
mindre. Det er et tema, vi er meget optagede  af. Vi håber, vi kan medvirke til, at det får en god 
kanalisering.   
 
 
Afsluttende bemærkninger. 
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Borgerforeningen har et slogan: ”For aktiviteter, trivsel og miljø”. 
Hvordan indfrier vi det? 
Bortset fra vore udadvendte arrangementer, er det ofte svært at synliggøre vores arbejde.  
Vi har hørt spørgsmålet: ”Sker der overhovedet noget i den borgerforening?” Vi kan med god 
samvittighed svare ”ja” på spørgsmålet. I forbindelse med vore hidtidige initiativer, hvor vi har 
brugt vores udtaleret og fremsendt vore synspunkter, har vi  mærket, at der blev lyttet til os. Vi 
mener, vi bliver opfattet som en væsentlig repræsentant for den sunde opinion, hvis tilkendegivelser 
indgår i den kommunale beslutningsproces i forbindelse med vort lokalområde.    
En stor og afgørende gevinst for arbejdet fremover er at trække på de lokale ressourcer, der findes 
hos enkeltpersoner og grupperinger Mange vil gerne yde en indsats, men kun i forbindelse med. 
konkrete opgaver og i en overskuelig periode. . Vi vil derfor nedsætte aktivitetsudvalg og appellere 
til, at I som lokale borgere vil medvirke i disse udvalg.    
Vi håber at kunne udvikle borgerforeningen til et lokalt samarbejdsforum. Et sted hvor man kan 
henvende sig med udbytte, og hvor vi udover at løse egne opgaver, vil have held til at kanalisere 
ønsker og forventninger til andre vedkommende. Vi vil stadig holde et vågent øje med udviklingen 
af vort lokalområde og søge at være i tæt dialog med Køge Kommune i denne sammenhæng. 
Ude i verden siger vi, at vi kommer fra Danmark (hvis vi tør), i Jylland er vi fra Sjælland (opfattet 
som Københavnere). På Sjælland kommer vi fra Køgeegnen, men det er sjældent, vi siger vi 
kommer fra Køge. For vi kommer jo fra Herfølge. Der ligger en positiv identitet heri. Derfor giver 
det mening at medvirke for en lokal udvikling.               
    
 


