Beretning 2008.
Bestyrelsen.
På sidste årsmøde lovede vi, at nedsætte aktivitetsudvalg og søge at involvere
enkeltpersoner eller grupperinger i vores arbejde. Det er lykkedes over al forventning.
Der er en stor klangbund såvel blandt lokale borgere som på kommunalt
embedsmandsplan for at engagere sig i vores udviklingsarbejde i Herfølge.
Det har betydet, at bestyrelsen hurtigt måtte finde sine ben og i høj grad bruge dem til
at løbe stærkt. Der er kommet mange bolde i luften, og det har betydet en nødvendig
delegering af arbejdet med stort ansvar for det enkelte bestyrelsesmedlem.
Jeg er imponeret over, så selvfølgeligt de enkelte bestyrelsesmedlemmer påtager sig
arbejde og ansvar trods en travl hverdag.
Jeg synes, vore møder er præget af gode saglige debatter og et accepterende samvær,
der gør det til en behagelig og engagerende oplevelse.
Det er en vigtig forudsætning for at arbejdet kan udvikle sig.
Jeg vil derfor gerne takke bestyrelsen for den store indsats og den kammeratlige
atmosfære, der præger arbejdet. Det giver tryghed og overskud til de kommende
indsatser.
Vi har i løbet af året måttet sige farvel til Frank Agerlin fra de almene boligselskaber.
Boligselskaberne har i stedet udpeget Erland Blouensø som repræsentant. Erland er
allerede i fuld sving i bestyrelsen.
Jeg vil sige tak til Frank for den udviste interesse og velkommen til Erland.
Vi har fået en del henvendelser fra lokale, hvor de har undret sig over, at man ikke
skulle betale blot et lille beløb for at være medlem af borgerforeningen.
Vi har hidtil ment, at de institutioner, firmaer og foreninger, som havde en fast valgt
repræsentant i borgerforeningen, skulle danne det økonomiske grundlag for
foreningen. Der er dog en del af dem, der ikke støtter os økonomisk, uden at vi dog
kender årsagen. Måske er de 500 kr. årligt for meget for nogle parter, så det kan være,
at vi skal lave et differentieret kontingent. En anden løsning vi arbejder med, er et
mindre kontingent fra private medlemmer. Det er noget den nyvalgte bestyrelse vil
tage op.
Arrangementer:
Vi var meget glade for det fine fremmøde til vores Sankthansarrangement på marken
bag præstegården. Det er anden gang, vi afholder dette arrangement, og det virker
allerede som en fast tradition. I 2007 holdt Køges borgmester Marie Stærke båltalen.
I 2006 var det Peter Ålbæk, så en tradition oven i traditionen kunne være, at det var
vekslende personer, der holdt båltalen.
I det sene efterår blev vi kontaktet af Herfølgekoret, der manglede en organisation til
at stå for deres traditionsrige julekoncert i Herfølge Kirke. Det var en dejlig
anledning til at kunne medvirke i det lokale kulturarbejde. Herfølgekoret og deres
arrangement var en virkelig publikumsmagnet, og omkring 200 var mødt op i kirken.
Koret mestrede opgaven til fulde og leverede en smuk, alsidig og stemningsfuld

koncert. Bagefter gik de fleste med ned i sognegården, hvor koret bød på kaffe,
lagkage og underholdning fra deres righoldige repertoire. En helt igennem festlig
aften, som lægger op til en selvfølgelig gentagelse næste jul.
Vi deltog også med et verdsligt indslag i Herfølge kirkes nytårskur. Nytårskuren var
arrangeret meget smukt og helstøbt af Christina Smith. Det var et dejligt varmt
højtideligt og samtidig uformelt arrangement med en festlig afslutning, hvor Christina
Smith og hendes mand/kollega Helge Baden serverede champagne og kransekage i
våbenhuset.
Fastelavnsfesten for børnene i Herfølge måtte i år lægges på en lørdag, måske ikke
den bedste dag, men trods det, var den et festligt arrangement. Herligt udklædte især
mindre børn satte stemningen.
En hyggelig familiebegivenhed fint akkompagneret af Køge Harmonikavenner.
I forbindelse med vores arrangementer har vi stor glæde af samarbejdet med
idrætsforeningerne og spejderne, som yder en stor indsats i forbindelse med den
praktiske afvikling. Ligeledes er vi taknemmelige for den økonomisk set ”lune hånd”
erhvervsforeningen holder under vores arrangementer.
Herfølge bymidte.
Som nævnt holder vi mange bolde i luften, en af dem er udformningen af Herfølge
bymidte. Her er vi i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning og deltager i et
udvalgsarbejde om udformningen af Herfølge Bymidte.
Der tegner sig flere væsentlige problemstillinger:
En forudsætning for at der overhovedet er mening i udviklingen af Herfølge bymidte,
er etableringen af en tidssvarende butik med parkeringsmulighed, en udformning af
området mellem bibliotek og butik og en trafikregulering af Billesborgvej.
Vi har en klar fornemmelse af et tidspres, når det drejer sig om at få disse
forudsætninger sat i værk.
Vi har pointeret, at det er vigtigt, at lokalplansændringen bliver vedtaget hurtigst
muligt, så bygningen af den nye SuperBrugs kan blive sat i gang. Det er et kostbart
projekt, og bliver det forhalet for længe, risikerer vi, det bliver taget af bordet. Vi har
lovning fra Teknisk Forvaltning på, at de vil gøre alt for at processen med
lokalplansændringen kan gå så hurtigt som muligt.
Vi har forstået, at der i forbindelse med byggeriet af den nye brugs, vil blive indrettet
en midlertidig butik på det grønne område ved idrætsanlægget.
I udvalgsarbejdet indgik også udformningen af området mellem bibliotek og
SuperBrugsen. Vi har været igennem en idefase. Generelt set er planen en
sammenhængende plads med mulighed for gennemkørsel og med en funktionel
opdeling, så skole- og SFO-børn holdes på nordsiden af Billesborgvej. Der skal
samtidig tages stilling til koblingen til den kommende bypark og videreudviklingen
af kulturaksen.
Selve trafikreguleringen af Billesborgvej er en sej affære. Det bliver nødvendigt med
en fartregulering, men trafikintensiteten afhænger af aflastningsmuligheder for den
gennemgående trafik.

Trafikforhold og parkeringsforhold vil jeg komme mere ind på i afsnittet om vores
trafikudvalg.
I overslagsårene 2007 – 10 har Køge Kommune medtaget 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 planstrategien for Herfølge bykerne
anført som en del af kulturaksen.
4. Omfartsvejen fra Billesborgvej til Vordingborgvej.
Herfølge Borgerforening har i sit svar til byrådet tilkendegivet, at vi går ind for
forslag 1. – 3. i ovennævnte rækkefølge.
Vedrørende punkt 4. omfartsvejen har vi følgende holdning: Vi kan ikke tilslutte os
en omfartsvej nord om Herfølge, før der er kommet en afklaring på spørgsmålet om
afledningen af Stevns-trafikken.
I sit svar skriver borgmester Marie Stærke blandt andet, at udviklingen af Herfølge
bymidte har høj prioritet.
Efterfølgende kan vi så konstatere, at vores forslag til prioritering, er blevet overhalet
af udviklingen, og vi er som før nævnt i fuld gang med vores 3. prioritet nemlig:
Torvedannelse foran Brugsen/biblioteket. I planstrategien for Herfølge bykerne
anført som en del af kulturaksen.
Ja, sådan kan det fornuftigvis gå.
Udformningen af parkeringsmulighederne i Herfølge bykerne er en påtrængende
opgave. Der er fire interessenter nemlig: Skolen, svømmehallen, biblioteket og
SuperBrugsen. Vi har en del klager over parkeringssituationen specielt fra beboerne
på Scheelsvej og Åhmansvej afledt af de for få parkeringspladser ved skole og
svømmehal.
På et møde på Teknisk Forvaltning i marts blev parkeringsforholdene i Herfølge
bykerne drøftet. Var det muligt at finde aflastningsparkeringspladser? Hvordan kunne
men udvide og forbedre parkeringsmulighederne på det eksisterende areal? Det var
afgørende for borgerforeningen, at kapaciteten blev udvidet og at udformningen ikke
var til gene for de omkringboende. Vi afventer nu et udspil fra Teknisk Forvaltning.
Vi har engageret os i Herfølgehallens projekt med en tillægshal. Tillægshallen vil
give mulighederne for idrætsmæssige, foreningsmæssige og kulturelle aktiviteter et
stort løft. Vi har manglet lokaliteter, hvor meget forskelligt kan ske, hvor mange kan
mødes og med adgangsbetingelser, der giver alle mulighed for at komme ind.
Så vidt vi er orienterede, er man i gang med den finansielle fase, men alt tyder på et
positivt resultat.

En lille kuriositet. I et nyhedsbrev redegjorde vi for ”overløbshullet” ved
Billesborgvej øst for præstegården. Vi havde fået angivet, at vandhullet skulle
beplantes og have et hegn om. Det er nu blevet til, at der kun etableres en trappe i
begge ender af hullet, (så man har noget at gå op ad efter et formentligt ufrivilligt
bad).

Trafikudvalget.
Bestyrelsen har nedsat et trafikudvalg med repræsentanter fra borgerforeningens
bestyrelse og til stor glæde for os en gruppe aktive engagerede borgere. De har
arbejdet med de overordnede linier og med specifikke enkeltopgaver. Det er mundet
ud i en indholdsrig rapport, der tager stilling til og giver bud på planstrategien for
Herfølge bykerne og anvisning på løsninger af trafikproblemer på en lang række
lokaliteter. Desuden rummer rapporten ønsker og forslag fra de omkringliggende
landsbyer. Svansbjerg, Åshøj, Egøje, Tessebølle og Vedskølle.
Udvalget har arbejdet med 3 hovedproblematikker - Forbedring af de lokale
trafikforhold i Herfølge herunder ikke mindst problemerne med for høj fart på de 5
hovedtrafikårer i området, De overordnede trafikstrukturer nu og i fremtiden bl.a med
udgangspunkt i den vedtagne planstrategi for Herfølge bymidte og endelig de
trafikale relationer i de omkringliggende landsbysamfund.
Rapporten vil blive gennemdrøftet i bestyrelsen. Materialet rummer så mange forslag
og problemstillinger, at det kunne danne baggrund for en trafikhøring. Trafikhøringen
kunne eventuelt deles op i to faser. En hvor der fokuseres alene på Herfølge, og en
med et udvidet fokusområde.
Ung i Herfølge udvalget.
Bestyrelsen har nedsat et Ungeudvalg, der som for trafikudvalgets vedkommende
består af bestyrelsesmedlemmer, men også her af aktive borgere.
Som jeg nævnte sidste år, havde vi et møde med SSP-konsulent Pia Borg om de
unges situation i Herfølge. Udvalget har siden fulgt det op med en undersøgelse af de
unges fritidsvaner.
208 unge deltog i undersøgelsen.
Der tegnede sig følgende generelle billede af de unges fritidsliv?
• De unge føler sig aktive.
• De keder sig yderst sjældent.
• Ungdomsklubberne og idrætsforeningerne benyttes af under halvdelen af de
unge.
• Tapperiet i Køge besøges af endnu færre og kun i meget beskedent omfang.
• Ungdomsskolen benyttes af mindre end en tredjedel.
• Med hensyn til hærværk er det yderst få, der udøver det.
Vi fornemmer tydeligt, at centraliseringen af klubfunktionen i Køge (Tapperiet) ikke
modsvarer behovet for de unge i Herfølge. Det siges ikke tydeligt i undersøgelsen,

men vi ved fra adskillige udtalelser fra unge, at de føler, Tapperiet er for langt væk og
for utrygt at komme til og fra.
I januar indkaldte vi til arbejdsmøde med deltagelse af repræsentanter fra skolerne,
ungdomsskole, fritids- og ungdomsklubber, sport-, gymnastik- og
idrætsorganisationer, spejderne, kommunens konsulenter for idræt og fritid, SSP.,
præsterne, biblioteket og boligselskaberne.
Mange mødte op, og kun få meldte fra.
Mødedeltagerne var utroligt aktive og engagerede, og mødet gav afsæt til mange
processer, der kunne igangsættes til gavn for vore unge.
Følgende samarbejdsgrupper blev nedsat: Boldklubberne, fritids- og
ungdomsklubberne, boligselskaberne, ungdomsskolen og en gruppe der består af
forskelligartede foreninger. Vi kalder dem andre foreninger.
Det politiske niveau.
Vi har stadig god kontakt til rådhuset og til det politiske niveau. Vi har været inviteret
til at deltage i udvalgsarbejdet omkring Herfølge bykerne sammen med Herfølge
Skole, Herfølge biblioteksfilial og SuperBrugsen. Vi har indbyrdes et glimrende
samarbejde og der er perspektiv og indhold i arbejdet, der ledes af Teknisk
Forvaltning. I marts havde vi samtaler med viceborgmester Jørgen Mikkelsen og
borgmester Marie Stærke. Samtalerne fandt sted på vores hjemmebane og var helt
uformelle. Vi mødte stor åbenhed og reel interesse for de forhold, vi fremlagde. Det
var samtaler uden parader, og derfor med substans og indhold. Begge udtrykte stor
tilfredshed med at få lejlighed til at høre om vort arbejde, og vi aftalte, at gøre
samtalerne til en tradition.
Det nærkulturelle samarbejde.
Vores formål er stadig 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 lægger 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 synes, vi er nået et godt stykke ad den vej. Vi har fået endnu bedre kontakt til
foreningslivet, og har en stor forventning om, at brugen af os og den gensidige brug
foreningerne imellem vil øges væsentligt til gavn for alle.

Vi havde held til at få samlet foreninger, institutioner og boligselskaber til vores
arbejdsmøde om de unge, og vi fornemmede en vilje til samarbejde om projekter, og
ikke uvæsentligt til at se hinanden som kolleger og ikke blot som konkurrenter.
Afsluttende bemærkninger.
Sidste år omtalte jeg ressourcebaseret udvikling af lokalområdet. Det viser sig vores
base er fyldt med ressourcebærende personer. Nogle sidder allerede i vores udvalg.
Andre har vi mødt i deres arbejde i foreninger og institutioner. Det giver mange
muligheder for udvikling af vores lokalsamfund.
Vi mener, at vi er kommet et stykke videre med at 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.
Vi overvejer at tage kontakt til andre lokalsamfund for at få og give ideer videre til
lokalbaseret udvikling.
Der er ingen tvivl om, at de nye storkommuner skaber et behov for at udvikle
infrastruktur, kultur og identitet i de sekundære bysamfund. Den udvikling søger vi at
tage hånd om her i Herfølge, men vi deler den gerne med andre.
Ud over de allerede igangsatte projekter, overvejer vi en drøftelse af temaer som:
• Socialt liv i boligområderne.
• Hvordan kommer vi i kontakt med socialt svage familier.
• Tilgængelighed i boligområder. Det drejer sig om den fysiske udformning af
stier indgangspartier o.m.a., så det bliver tryggere at færdes ikke mindst når det
er mørkt.
• Og så er vi meget interesserede i at få ideer udefra.
Vi bliver stadig opfattet som en væsentlig repræsentant for den sunde opinion, hvis
tilkendegivelser indgår i den kommunale beslutningsproces i forbindelse med vort
lokalområde.
Så lad os bruge vores fælles styrke til en bæredygtig udvikling af Herfølge.

