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Dato 12. januar 2010 
 
Deltagere Anders B. 

Bo Michael 
Hans Christian 
Jon 
Niels 
Sonja 
Svend Erik 
Ulrik 

 
Afbud fra Anders F. 
 Bjarne 

Henrik 
Kaj 
Lissie 
Peter 
 

Referent Ulrik 
 
Sted Åhmansvej 20, Herfølge 
 
Fordeling Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) 
 
Næste møde 8. marts 2010, Åhmansvej 20, Herfølge 
 
 
 
 
Møde/dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Opfølgning: 

         

0 Bemærkninger til 

sidste referat 

Ingen bemærkninger til referat fra sidste møde (som var julefrokosten).  

   

1 Siden sidst Borgerforeningen undre sig over de trafikregulerende tiltag der pågår på 

Vordingborgvej og at den oprindelige strategiplan ikke følges. 

 

   

 Henvendelse til Køge Kommune Trafik & Miljø vedrørende de trafikregulerende 

foranstaltninger på Vordingborgvej overvejes. Blandt andet med en 

forespørgsel om de oprindelige planer er skrinlagt og at få de igangværende 

tiltag perspektiveret. 

H.C. 

   

2 Mødet med politi og 

SSP 18.01.2010 

Indholdet på det forestående møde blev indgående drøftet. Der var enighed 

om at ”indgangsbønnen” skulle være en bred snak om hvor har vi hinanden, 

og hvad vi hver især kan bidrage med / hvor er vi handledygtige. 

 

   

 H.C. pointerede at det er vigtig at vi på mødet holder fast i ”overskriften” for 

mødet og ikke alene tager fat i enkelt punkter. 

 

   

 Følgende centrale temaer blev fremhævet: 

• Foreningskontakt, tilbud for marginalgrupper, væresteder for unge 

• Trafik-vinkel 

• Kriminalpræventive tiltag 
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3 Fastelavn 

14.02.2010 

Sonja gennemgik referat fra møde den 7. januar 2010 i fastelavnsudvalget, 

udsendt pr. mail. 

 

   

 Hallen er lejet fra kl. 13.00 den 14. februar 2010 og mødetidspunkt er 

kl.12.50. Dørene åbnes kl. 14.15. 

Alle 

   

 25 kr. blev aftalt som betaling for deltagelse.  

   

 Plakater sendes til Niels i uge 4 | 2010 Jon 

   

 Bo ”vender” Menighedsrådet i relation til et eventuelt sponsorat af Harmonika 
vennerne. 

Bo 

   

 Niels såede frøet vedrørende eventuelt rabat for medlemmer af 
Borgerforeningen til næste års fastelavnsarrangement. 

 

   

 Det overvejes at udarbejde en folder vedrørende Borgerforeningens virke til 
uddeling. 

Niels 

   

 Bo kontakter Erhvervsforeningen angående underskudsdækning for Fastelavn 
2009 

Bo 

   

4 Aktivitetsudvalg 

2009 

Der var enighed om at bevare foraet og H.C. indkalder til et opstartsmøde for 

2010.  

H.C. 

   

 Eventuelt navneskift til Kulturudvalg tages op på opstartsmødet.  

   

 Umiddelbare aktiviteter der på nuværende tidspunkt koordineres af udvalget: 

• Markedsdag 

• Fastelavn (Borgerforeningens ”eget” arrangement) 

• Sankt Hans (Borgerforeningens ”eget” arrangement) 

• Julekoncert 

 

   

 Bo anførte at Meninghedsrådet og Biblioteket har givet udtryk for at deres 

holdning er at Markedsdagen bør holdes i midten af Herfølge. 

 

   

5 Vælgermødet, set 

fremadrettet 

Vælgermødet blev indgående drøftet. Der var enighed om at fremmødet havde 

været godt og at dialogen og stemmingen havde været god. 

 

   

 Følgende kommentarer fremhæves: 

• HC mente at udmeldingerne fra politikerne kan bruges fremadrettet i 

dialogen med Køge Kommune og poilitikerne. Specielt udmeldingerne 

vedrørende den oprindelige Strategiplan er vigtig at holde fast i. 

• Niels anførte at vi til næste gang skulle holde fast i at partierne skulle 

sende lokale kandidater. 

• Jon mente at spidskandidaterne bedre kunne ”hænges op” på afgivede 

løfter. 

 

   

6 Eventuelt Det blev drøftet om der er reserveret lokale til Årsmødet den 19. april 2010. 

Det formodes at Bjarne har reserveret lokale. 

Bjarne 
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 Input til punkter til dagsorden til næste bestyrelsesmøde: 

• Årsmøde, planlægning 

• Fastelavn, evalueering 

• Dialogmøde 18.01.2010, evaluering 

• Nye aktiviteter 

 

   

 Henvendelse vedrørende ”forsamlingshus” i Maku / Herfølge Kro besvares. H.C. 

   

 

 


