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Bestyrelsesmøde tirsdag 16. juni 2009 hos Hans Christian. 
 
Til stede: Hans Christian, Henrik, Jon, Sonja, Ulrik, Kaj og Anders F. 
Afbud: Lissie, Bo, Anders B., Niels og Bjarne. 
Fraværende: Erland og Peter. 
 

1. Siden sidst. 
* Hans Christian vil kontakte Erland for at høre, om han stadig betragter sig som medlem 
af bestyrelsen, og hvornår han i givet fald møder op eller sender afbud. Hvis svaret er nej, 
kontaktes DAB for at finde en ny repræsentant til bestyrelsen. 

 
2. Udformning af referater og offentliggørelse på hjemmesiden. 

* Henrik havde bedt om en tilkendegivelse fra bestyrelsen, om den stadig ønsker refera-
terne lagt på hjemmesiden, og om man i givet fald foretrækker et kort beslutningsreferat 
frem for et mere detaljeret referat af debatten på møderne. Anledningen er flere henven-
delser om sidste mødes referat, hvor Jon har slået til lyd for beslutningsreferater, og Lissie 
efterfølgende har ønsket at komme med en kommentar til fremsatte synspunkter på besty-
relsesmødet inden publicering. 
* Efter en længere debat besluttede bestyrelsen, at referaterne fortsat skal afspejle debatten 
og gerne må indeholde modstridende synspunkter. Men for at sikre en fortsat fri og åben 
debat bør ingen ”hænges ud på følelsesmæssige udtalelser”. Det overlades til referenten at 
finde den rette balance. Referaterne skal kun afspejle, hvad der er foregået på møderne, og 
der åbnes ikke op for efterfølgende kommentarer. 
* Bestyrelsen bekræftede sin tidligere beslutning om at lægge referaterne ud på hjemme-
siden efter tre dages frist til godkendelse via mail. 
* Bestyrelsen opfordrer Bjarne til, at borgerforeningens egne organisatoriske forhold kan 
nås direkte fra forsiden af hjemmesiden. 

 
3. Medlemstegning. 

* Udsat, idet både Bo og Bjarne var fraværende. 
 

4. Kontakt til de politiske partier. 
* Bestyrelsen havde en længere drøftelse. På det seneste er der ændret en del i antallet af 
kandidater fra Herfølge-området til kommunevalget. 
* Jørgen Mikkelsen har trukket sig fra Venstres liste. 
* Lars Peter Skaarup stiller op som nr. 6 på Venstres liste. 
* Lissie Kirk stiller op som nr. 5 på Socialdemokraternes liste. 
* Thomas Kielgast stiller op som nr. 2 på Socialdemokraternes liste. 
* Jacob Mark stiller op som nr. 2 på SF’s liste. 
* Erland Blounsø stiller op som nr. 7 på Dansk Folkepartis liste. 
* Niels Rolskov stiller (formentlig) op som nr. 1 på Enhedslisten. 
 
 
 



 

Herfølge Borgerforening    
   v/ Hans Christian Andersen 
   Åhmansvej 20             Tlf.    56 27 46 37 
   4681 Herfølge.            e-mail.:  formand@herfoelgeborger.dk 
www.herfoelgeborger.dk 

 

2

5. Forskønnelse af Herfølge Midtby. 
* Bestyrelsen konstaterede, at Herfølge Skole har fremsat egne synspunkter vedrørende 
anvendelsen af den afsatte 1,2 million kroner i 2009. Skolebestyrelsen foreslår puljen an-
vendt til aktiviteter på skolens grund (se udsendt bilag). 
* Herefter står to forslag over for hinanden: Herfølge Skoles forslag og borgerforeningen / 
bibliotekets forslag om at færdiggøre området nord for Billesborgvej / øst for biblioteket. 
Begge forslag vil indgå i den politiske behandling i Teknik- og Miljøudvalget i Køge 
Kommune. 
* Flere i bestyrelsen udtrykte bekymring for, at de 1,2 million kroner udhules af udgifter 
til administration og honorarer til arkitekter, der skal udarbejde alternative forslag. Besty-
relsen drøftede muligheden af en forøgelse af anlægssummen via fondsmidler. 

 
6. Møde med Køge-Herfølge Jagtforening. 

* Hans Christian og Jon har deltaget i et møde med jagtforeningen, der foreslår et smukt 
beliggende areal med en anlagt sø bag skydebanen anvendt som rekreativt areal. Forenin-
gen er indstillet på at medfinansiere anlægget af området. Forslaget er udarbejdet i samar-
bejde med Det Grønne Hus i Køge.  
* Ifølge Jon skydes der ikke mere med blyhagl på skydebanen, men der ligger stadig en 
del gamle hagl på området. Det foreslåede rekreative område skal sikres med et hegn, når 
skydebanen er i brug. 
* Bestyrelsen stiller sig positivt til planerne og foreslår menighedsrådet inddraget i arbej-
det, idet menighedsrådet har planer om at udlægge sit eget område øst for Kirkeskoven 
nord for Billesborgvej til rekreativt areal. 
* Jagtforeningen har indkaldt til nyt møde om planerne 25. juni. Hans Christian, Jon og 
Sonja deltager. 
 

7. Nyt fra SuperBrugsen. 
 * Anders F. fremlagde en revideret tegning med forslag til den nye butiks indretning. Hvis 

planen vedtages, bliver der tale om en udvidelse på knap 500 kvadratmeter med indgang 
samme sted som i dag. Godkendelse af tegningen ventes at ske inden sommerferien. 
* Herefter skal planen til godkendelse i det administrative og politiske system samt til of-
fentlig høring. Det betyder, at et byggeri tidligst kan begynde i sommeren 2010. 
* Byggefasen ventes at vare omkring et år. Butikken vil være åben i hele byggeperioden. 
* Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og hilser med tilfredshed, at der omsider 
sker noget i sagen. 
 

8.  Nyt fra udvalgene. 
* Trafikudvalget: Intet nyt. 
 
* Børne- og ungeudvalget: Udvalget arbejder videre med markedsdagen lørdag 26. sep-
tember – bl.a. gøres forsøg på at fremskaffe unge musikanter til at underholde. 
 
* Sankthansudvalget: Der har været en del diskussion om bålets placering i forhold til gæl-
dende brandvedtægt. Den seneste tids megen regn har tilsyneladende medvirket til, at den 
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oprindelige placering forholdsvis tæt på skoven er accepteret – derved undgås det, at der 
skal høstes et større areal korn før tid. 
* Bålet gøres færdigt søndag 21. juni. 
* Sonja sørger for, at plakaterne deles ud til byens forretninger. 
 
* Fremtidsværkstedet. Mødet holdes lørdag 3. oktober i Sognegården. Se det udsendte re-
ferat. 
* Henrik opfordrede til, at udvalget sørger for en grundig opreklamering til brede kredse i 
og omkring Herfølge. Desuden til at overveje en ekstern oplægsholder. 
 
* Vælgermødet. Er programsat til onsdag 11. november på Herfølge Bibliotek. Se det ud-
sendte referat. 
* Henrik opfordrede udvalget til at overveje at lægge mødet i en tidligere fase af valgkam-
pen for at tiltrække de rette (lokale) kandidater. 
* Bestyrelsen vedtog, at der i august skal rettes henvendelse til de poliske vælgerforeninger 
om såvel fremtidsværkstedet som vælgermødet. Der er enighed om, at fremtidsværkstedet 
skal formulere nogle centrale fokuspunkter for Herfølge, som kan danne en rød tråd til 
vælgermødet. 
 

9.  Eventuelt. 
* Sonja reserverer Herfølgehallen til fastelavnsfesten søndag 14. februar 2010. 

 
 

ref.: Henrik Fisker 

24. juni 2009.  


