Beretning 2010.
• Bestyrelsen:
Vi har haft et travlt år, men med stor hjælp fra andre aktive i lokalsamfundet.
I denne sammenhæng vil jeg særligt takke Herfølge Bibliotek, Herfølge
Menighedsråd, Herfølge Erhvervsforening, Herfølgespejderne og Herfølge Hallen for
støtte og medarbejde i forbindelse med vore arrangementer. Vi har i det hele taget
oplevet positiv interesse for vores arbejde fra lokalsamfundets aktører.
Det er ikke lykkedes os at få en stor medlemstilgang, men i praksis har vi en stor og
bred basis gennem den bestyrelsesmæssige sammensætning, vi har.
”Forenings-Danmark” har ændret sig betydeligt. De fleste foreninger har problemer
med medlemstallet og mange har svært ved at få aktive til bestyrelserne.
Der kan konkluderes meget forskelligt på denne udvikling: F.eks. ”Luk biksen”, ”lad
falde, det der ikke kan stå” og lignende udsagn.
Vi konkluderer anderledes: Vi ved, at foreningerne med deres virke repræsenterer
vigtige, kulturelle værdier. Uden foreningslivet med dets ildsjæle vil vi stå med et
afpillet kulturliv og være overladt til flygtig kommerciel kulturel ”fastfood”.
I samtaler med lokale møder vi en positiv opbakning, men også en udtrykt
forventning til borgerforeningens arbejde. Det er langt fra en ligegyldig holdning, vi
møder, og det er rigelig opmuntring til at fortsætte arbejdet.
Bestyrelsens arbejdsfelt udvider sig stadig, vi har meget i gang, og vi har masser af
ideer til nye opgaver.
Bestyrelsesmedlemmerne er travle mennesker, der er aktive i mange andre
sammenhænge. Det har kun en god indvirkning på bestyrelsesarbejdet. Den brede
erfaring, vi repræsenterer, giver en spændende, alsidig drøftelse og afstemte
beslutninger.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for det engagement og den
gode tone, der er karakteristisk for vores samarbejde.
Svend-Erik Jensen, der repræsenterer de almene boligselskaber, er udtrådt af
bestyrelsen. Vi siger Svend-Erik tak for samarbejdet, og håber, at de ca. 1000 almene
boliger snarest finder en ny repræsentant.
(Anders B samt evt. andre siger jeg farvel til efter mødet)

• Det politiske niveau:
Vi er stadig i god kontakt med det politiske niveau i Køge Kommune, og vi har et
klart indtryk af, at vi bliver hørt.
I forlængelse af vores lokale vælgermøde i november (som jeg kommer ind på
senere) er vi sikre på, at kendskabet til os dækker det samlede politiske felt.
Fra politikernes side har vi bredt set fået udtrykt stor velvilje og accept af vores
arbejde og vores arbejdsmåde, og det bør give adgang til gode resultater i hvert fald
inden for det muliges grænser.

En del lokale borgere har sagt til os, at der jo intet synligt er sket siden det store
borgermøde og den vedtagne planstrategi for Herfølge bykerne.
Det er korrekt, at det er svært at pege på de synlige resultater, men resultater er der.
Tilbygningen til Herfølge Hallen er i gang. De 1,2 mill. kr. til pladsen foran
biblioteket indgår i et projekt, der forhåbentlig ved hjælp af yderligere midler ender i
en virkelig god løsning.
Vi har haft forespørgsler vedrørende de trafikdæmpende foranstaltninger på
Vordingborgvej. ”Er det noget I har fundet på?”, bliver der spurgt. ”Det er en
fuldstændig tåbelig løsning”, siger andre.
Nej, det er ikke noget, vi har fundet på. Vi har skrevet til teknisk forvaltning og bedt
om en redegørelse for, om dette projekt harmonerer med den vedtagne planstrategi for
Vordingborgvej.
Svaret er, at Vordingborgvej fortsat er en overordnet trafikvej af regional betydning.
Så ændringen har kun til formål at dæmpe trafikhastigheden til 50 km. i timen.
Der er ingen planer om at ændre Vordingborgvejs status som overordnet trafikvej.
Af svaret fremgår det ligeledes, at nye vedtagne planer er overordnet gamle
vedtagelser.
Det er et embedsmandssvar, som glider af på indholdet i vores henvendelse. Der er jo
reelt tale om en politisk vedtagelse, der på dette område klart afviger fra
strategiplanen. Jeg håber ikke, politiske vedtagne planer blot udtrykker en status på et
givet tidspunkt. Det bør være naturligt, at afvigelser drøftes med de involverede
parter. Vi har jo fået politisk håndslag på at være med i sager vedrørende
strategiplanen.
Fra politisk side bør det indskærpes, at der sikres en koordination i forvaltningerne, så
tiltag afstemmes med de vedtagne planer. Det kan selvfølgelig være svært i de store
forvaltninger, og det kan kun lade sig gøre, hvis ledelsen her har skarpt fokus på
denne opgave.
Vi må forvente, at vi fortløbende inddrages i forbindelse med den lokale planlægning.
Ikke mindst når der er tale om afvigelser fra det allerede vedtagne.
Heldigvis er det også sket i de fleste tilfælde indtil nu.
Vi håber, og forventer, vores kommune snarest får økonomiske midler, så den
politiske velvilje, vi møder, kan afføde synlige resultater i vort område.
• Herfølge Bymidte:
Sidste år sagde jeg: ”Tilsyneladende er der ingen synlige forandringer i Herfølge
bymidte.
Hvad er der blevet ud af den vedtagne planstrategi? Hvor er den nye brugs? Hvor er
torvedannelsen mellem brugs og bibliotek , byparken og trafikreguleringen af
Billesborgvej samme sted?
Har borte taget det? Snorker Borgerforeningen i timen eller er det politikerne?”
Hverken vi eller politikerne sover, men det har ikke været muligt for
kommunalbestyrelsen at afsætte økonomi til projektering endsige gennemførelse af
opgaverne.
Vi må konstatere at kommunens økonomiske situation sætter vores tålmodighed på
prøve.

Ironisk nok er det lykkedes ejerne af FAKTA-bygningen at foretage en ombygning
helt uden tanke for lokalplanen. Denne ombygning bryder på alle måder med den
vedtagne plan, da bygningen vender sin materialplads og varelevering ud mod
Billesborgvej.
Det er en sikkerhedsmæssigt uansvarlig løsning, og set i forhold til vore stædige
bestræbelser på at opnå en forskønnet og velfungerende bygade, er det en katastrofe.
Tilsyneladende er denne byggesag behandlet rent administrativt uden refleksion i
retning af den vedtagne strategiplan. Det er et godt eksempel på, hvor vigtig den
ledelsesmæssige koordinationen er, når det drejer sig om igangsætning af opgaver, der
er omhandlet af vedtagne planer.
Til sammenligning har der i forbindelse med ombygningen af SuperBrugsen været en
lang og omfattende planlægning i samarbejde med teknisk forvaltning og
Borgerforeningen, for at sikre en tilfredsstillende løsning.
Man kan så sige: ”Nåh ja, men der er jo heller ikke sket noget”.
Her har problemet dog ikke været processen, men at brugsens første projekt blev for
dyrt, så hele planlægningen måtte starte forfra med ansøgning om lokalplansændring,
efterfølgende høringsfrister m.m.
Der er dog lys forude. Brugsens ombygning starter formentligt i begyndelse af 2011.
Vi presser stadig på for at få bedre parkeringsforhold ved skolen, biblioteket og
svømmehallen., men indtil videre uden synlige resultater.
Vi presser også på for at få trafikdæmpet og trafiksikret Billesborgvej gennem byen.
De 1.2 mill. kr til forskønnelse af pladsen foran biblioteket, som jeg har omtalt
tidligere, indgår i et spændende og velformuleret ansøgt projekt til 2,855 mill. kr.
som teknisk forvaltning har stået for. I denne forbindelse har der været tale om et
forbilledligt samarbejde mellem teknisk forvaltning og os lokale aktører.
Forhåbentligt bliver projektet godtaget, men også her må vi væbne os med
tålmodighed.
På trods af de magre resultater, ja måske slet ingen, opfatter vi det dog ikke som en
holdningspolitisk prioritering, men som en økonomisk prioritering fra kommunens
side.
Derfor arbejder vi indtil videre i tillid til, at den udtrykte politiske bevågenhed, der er
blevet bekræftet ved flere lejligheder, vil give konkrete resultater i en ikke al for
uoverskuelig fremtid..
Måske skulle vi indrykke en annonce med følgende ordlyd: Multimillionær, der er
villig til at betale for en pragtfuldt lokalt byudviklingsprojekt, søges.
• Arrangementer:
Vi kan efterhånden kalde nogle af vore arrangementer for traditioner, og fælles for
alle arrangementer er det gode samarbejde, vi har lokalt.
Det er netop vort håb, at andre indgår i vore arrangementer, så de får opmærksomhed
og samtidig er med til at skabe fælles oplevelser for lokalbefolkningen. Vi ønsker, at
alle lokale aktører får positiv mulighed for at gøre opmærksom på deres virke, og det
er den røde tråd gennem alle vore arrangementer.
I dette afsnit vil jeg starte med at omtale de fire efterhånden traditionelle
arrangementer.

Først Sankt Hans festen, der er en stemningsfuld begivenhed, som igen i 2009 fandt
sted på marken øst for præstegården. Det var strålende vejr og fremmødet var
rekordstort.
Helge Baden Nielsen holdt en fin båltale og medlemmer af Herfølgekoret sang for.
Herfølgespejderne sørgede dygtigt og traditionen tro for bålet og stod ligeledes for
forfriskningerne.
Der har været forespurgt, om der forud for bålet kunne tilbydes fællesspisning /
grillaften som en del af arrangementet. Borgerforeningen har dog ikke kræfter til
denne opgave, men muligheden er åben for andre, der vil påtage sig den.
Herfølgekorets julekoncert den 9. december var vanen tro et stort tilløbsstykke og en
stemningsfuld optakt til julen. Et festligt publikum fyldte kirken og nød det
velsyngende kors flotte præstation.
Som efter de tidligere koncerter var der kaffebord og ekstra underholdning af koret i
den mere end fyldte sognegård
Vi er meget glade for samarbejdet med Herfølgekoret.
Den 14. februar holdt vi fastelavnsfest i Herfølgehallen. Ca. 400 mødte op, og af dem
var 150 festligt udklædte børn. Det blev nogle herlige timer med tøndeslagning, leg
og musikalsk underholdning.
Hammerhusbageren stod for serveringen og Køge Harmonikavenner stod for legen og
den musikalske underholdning.
Vi takker endnu engang Herfølge menighedsråd, som betalte musikken og Herfølge
erhvervsforening for deres ”varme” hånd under vores arrangementer.

Markedsdagen i september var ifølge tilbagemeldingerne en god dag, som alle
involverede gerne vil deltage i fremover.
Evalueringen var positiv og det gav anledning til en udvikling af arrangementet. Flere
synspunkter blev nævnt og nogle af principiel betydning:
• Skal der fortsat veksles mellem placeringen ved Holmebækskolen og foran
biblioteket?
• Bør vi ikke indbyde alle aktører i Herfølge? Altså også erhvervslivet?
• Kan vi finde et mere dækkende navn end ”markedsdag”?
Arbejdsgruppen afholder et planlægningsmøde i maj, hvor forslag til efterårets
arrangement udarbejdes.
Det er dejligt at opleve det engagement, deltagerne udviser.
• Fremtidsværkstedet i oktober.
I 2009 nedsatte vi et nyt udvalg, der skulle planlægge et fremtidsværksted, der kunne
give bud på udviklingen i Herfølge bredt set.
Der var fire temaer til debat: Trivsel, trafik, kultur og fritid samt erhvervsliv.
Fremmødet var ikke så stort, men det var de deltagendes engagement til gengæld.
Evalueringerne af de fire temaer gav mange bud på udviklingsmuligheder. Nogle klart
adresseret som kommunale opgaver, andre som opgaver, vi selv kan tage op lokalt.
Der var klar interesse for at videreføre udvalgets arbejde med udgangspunkt i ideerne
fra evalueringen. Der var ligeledes interesse for at gentage fremtidsværkstedet med
passende mellemrum.
Udvalget kom til at hedde aktivitetsudvalget 2009, men vi følger med tiden og har
omdøbt det til kulturudvalget, så skulle det vist være løst.

• Det politiske vælgermøde i november.
Vi indkaldte til vælgermøde forud for kommunalvalget, for at give de politiske partier
lejlighed til at komme med deres visioner for Herfølges fremtid.
Det blev et særdeles velbesøgt møde. Biblioteket var fyldt med Herfølgeborgere og i
panelet sad de ledende kandidater for alle partier på nær visionspartiet.
Det kunne dog undre os, at det ikke var de lokale kandidater, der fik lejlighed til at
give deres bud.
Kandidaterne havde orienteret sig grundigt i vores lokale planstrategi, så der blev en
god og livlig debat, og det lykkedes at fastholde temaet om udviklingen i Herfølge.
Der er naturligvis en forståelig skepsis i forbindelse med politiske udmeldinger op til
et valg, men selv med det i mente, må politikernes tilkendegivelser være forpligtende.
Vi har således en forventning om, at udviklingen af vort område har høj prioritet i
kommunalbestyrelsen.
Vi fik positive tilbagemeldinger fra publikum og politikere, og der blev også udtrykt
stor tilfredshed med mødets forløb.
• De unge i Herfølge.
I januar indkaldte vi til et temamøde om de unges forhold i Herfølge. Der var inviteret
repræsentanter fra politi, SSP., formanden for Køge Kommunes børne-/ungeudvalg,
skolernes ledelser og bestyrelser, SFO’ernes ledere og klubledere, Natteravnene og
vores unge- og kulturudvalg.
Bortset fra at formanden for børne-/ungeudvalget var forhindret, mødte alle op.
Det blev et meget inspirerende møde med særdeles aktive deltagere.
Et af resultaterne var etableringen af et netværk, som vi håber, vil kunne kanalisere en
positiv udvikling af forholdene for de unge, men også kunne bruges i det
socialpræventive arbejde.
Herfølge Skole er i samarbejde med SSP. i fuld gang med at søge midler til
etableringen af en multibane til opstilling ud for gymnastiksalen mod Vordingborgvej.
Mødet bekræftede i øvrigt, hvad vi har arbejdet for længe, at der var brug for et øget
klubtilbud og uforpligtende væresteder for de unge i vort nærområde.
Netværket aftalte at gøre status med passende mellemrum for at høre nyt og holde
hinanden i gang.

• Det nærkulturelle samarbejde.
Sidste sommer fik vi en henvendelse fra jagtforeningen på Billesborgvej.
Jagtforeningen har nogle spændende planer for brugen af de kommunale områder, der
støder op til foreningens anlæg. Det drejer sig om faciliteter, der intet har med
jagtforeningens virke at gøre, men vender sig mod et almindeligt publikum.
Vi er gået i samarbejde med jagtforeningen og har samtidig kontaktet menighedsrådet,
der står for arealet på den anden side af Billesborgvej. Vi håber, dette samarbejde kan
give spændende muligheder for lokalbefolkningen.
I forbindelse med markedsdagen opstår der stadig nye gode kontakter til det lokale
kulturliv. De udtrykker, at de på en positiv måde får øje for det fællesskab, de er en
del af, og vi kan glæde os over den synergieffekt, det har på vores nærkulturelle
bestræbelser.

Opgaven fremover bliver at få udviklet og vedligeholdt forbindelsen os aktører
imellem, og uden at det giver os travle mennesker for meget ekstraarbejde.
• Afrundende bemærkninger.
For borgerforeningen har det forløbne år været både travlt og indholdsrigt. Vi har fået
meget fra hånden.
Der, hvor det kniber, er, hvor det er den kommunale økonomi, der er afgørende.
I den forbindelse er der kun luftkasteller!
Til gengæld har vi haft stor glæde af vores arrangementer.
Vores virkefelt er er udviklet betragteligt, og vi håber, vi kan fastholde de
udviklingsideer, der er fremkommet, og få dem kanaliseret, så de bliver virksomme.
Vi får også i stigende grad henvendelser fra lokale borgere, der betragter os som deres
lokale talerør.
Det er en positiv position. Den forpligter, men den giver vores base en yderligere
styrke.
Vi, men også tiden, arbejder for en øget lokal identitet.
Ikke i modsætning til andre, men for at styrke følelsen af at høre til et sted.
Det sted er vores fælles tumleplads, hvor vi efter behov og overskud, bør kunne indgå
i et alsidigt kultur- og fritidsliv.

