Bestyrelsesmøde mandag 4. maj 2009 hos Hans Christian.
Til stede:
Hans Christian, Bo, Henrik, Jon, Sonja, Niels, Bjarne, Ulrik, Kaj og Anders B.
Afbud:
Lissie.
Fraværende: Anders F., Erland og Peter.
1. Velkomst.
* Hans Christian bød velkommen til Kaj Pedersen, der er formand for grundejerforeningen
Storkebanken. Han repræsenterer valggruppe D: Øvrige foreninger (herunder beboer- og
grundejerforeninger). Kaj har mail-adressen: ritaogkaj@mail.tele.dk.
2. Konstutuering.
* Formand: Hans Christian genvalgt.
* Næstformand: Peter genvalgt.
* Kasserer: Bo genvalgt.
* Sekretær: Henrik genvalgt.
* Webmaster: Bjarne genvalgt.
* PR-ansvarlig: Niels genvalgt.
3. Siden sidst.
* Evaluering af årsmødet: Der var tilfredshed med forløbet, hvor debatten dog var noget
afdæmpet.
*Sonja foreslog, at man en anden gang kunne invitere en oplægsholder til at tale om et aktuelt emne.
* Jon fandt, at vi har gjort, hvad vi kunne for at tiltrække deltagere i årsmødet.
* Niels fandt, at 26 fremmødte ud af 139 medlemmer ikke er dårligt.
* Sonja efterlyste bedre tid på årsmødet til at vurdere regnskabet og beklagede den usikkerhed, som var opstået i forlængelse af, at revisorerne ikke havde ønsket at underskrive
regnskabet på grund af en uenighed om opgørelsesmetoden.
* Bo bemærkede hertil, at bestyrelsen ikke kunne leve med ham som kasserer, hvis den
lod Sonjas bemærkning passere. Han forventede bestyrelsens opbakning til det regnskab,
som han havde fremlagt som foreningens kasserer.
* Sonja fastholdt, at hun er vant til, at bestyrelsen får regnskabet til gennemsyn, før det forelægges for revisorerne og årsmødet. Det er ikke sket i dette tilfælde.
* Bestyrelsen konkluderede, at den fremover ønsker regnskabet forelagt til godkendelse på
det sidste bestyrelsesmøde før årsmødet. Samtidig bekræftede bestyrelsen genvalget af Bo
som kasserer, jf. forrige punkt på dagsorden.
* Henvendelse fra Køge-Herfølge Jagtforening, der ønsker et samarbejde om det kommunalt ejede areal mellem Billesborgvej og Vedskøllevej grænsende op til skydebanen. Jagtforeningen ser gerne arealet udlagt som grønt område. Bestyrelsen ser positivt på ideen, og
Hans Christian, Jon og Sonja meldte sig til at indgå i en fælles arbejdsgruppe.
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* Borgmester Marie Stærke kommer til møde hos Hans Christian tirsdag 5. maj kl. 10.45.
Peter deltager formentlig også. Den nye Venstre-leder, Hans Erik Jensen, er også inviteret,
men har ikke svaret.
* Bestyrelsen opfordrede Hans Christian til at gennemgå de centrale punkter i hans formandsberetning med borgmesteren. Bjarne anbefalede specielt at holde borgmesteren fast
på den prioriterede anlægsliste, som bestyrelsen tidligere har vedtaget. Endvidere vil bestyrelsen gerne have bekræftet forlydender i pressen om, at foreningen skal stå som mødeindkalder til et borgermøde om anlægsinvesteringerne? Hvor og hvornår skal mødet finde
sted? Hans Christian skriver en mail til bestyrelsen efter mødet med borgmesteren.
* Lissie har optrådt i en stor artikel i Dagbladet, hvor hun profilerer foreningen og beslutningen om at afsætte 1,2 million kroner til anlægsinvesteringer i Herfølge. Bo fandt det
betænkeligt, at én person uden mandat fra bestyrelsen optræder på vegne af foreningen.
Bjarne, Niels, Hans Christian og Henrik afviste, at artiklen kan tages til udtryk for uacceptabel personlig profilering på bekostning af foreningens interesser.
* Henrik redegjorde for Byrådets godkendelse af den nye klubstruktur. Ifølge en artikel i
Dagbladet er nyordningen blevet solgt som en serviceforbedring, idet elever i 7. klasserne
nu også har adgang til klubberne. Sandheden er, at det har de har haft hele tiden – derimod
er det nyt, at de er smidt ud af SFO’erne pr. 1. april 2009. Jon og Henrik skriver til Skoleudvalget og beklager de fejlagtige oplysninger.
* Herfølgehallen er udnævnt til nyt afstemningssted, mens Herfølge Skole bygges om, ved
både EP-valget 7. juni og kommunevalget 17. november. Det er ikke afklaret, om flytningen bliver permanent. Holmebækskolen bevares som afstemningssted.
4. Vedtægtsændring.
* Årsmødet har godkendt bestyrelsens forslag om indførelse af kontingent for enkeltmedlemmer. Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde har alle hidtidige personlige medlemmer nu
modtaget en mail om, at de skal genbekræfte deres medlemskab ved at indbetale 100 kroner – ellers bliver de slettet. Til dato har 28 personer bekræftet medlemskabet, hvoraf de
23 har betalt. Indbetaling af kontingent på 100 kr. giver stemmeret til én person på årsmødet – ægtepar henvises til at betale hver for sig.
* Et forsøg på at opgøre, hvor mange personer foreningen repræsenterer tilsammen, blev
opgivet, da der er mange, som er medlemmer i flere sammenhænge. Udadtil vil vi blot
fastslå, at vi tilsammen repræsenterer en bred kreds af borgere i Herfølge.
* Foreninger / kollektive medlemmer skal opkræves for kontingent for 2009 nu.
5. Kontakt til politisk aktive i lokalmiljøet.
* Der er intet nyt siden sidst. Hans Christian udsender et nyt brev efter sommerferien til de
politiske vælgerforeninger om det planlagte fremtidsværksted og vælgermøde.
6. Nyt fra udvalgene.
* Trafikudvalget: Intet nyt. Visioner om trafikudvikling tages med på fremtidsværkstedet.
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* Børne- og ungeudvalget: Se det udsendte referat fra planlægningsmødet for foreninger,
institutioner mv. Dette års markedsdag holdes lørdag 26. september på Herfølge Skoles
udearealer og indenfor i tilfælde af dårligt vejr. Det har været overvejet at få Køge Skoleorkester til at spille, men prisen er for høj. Sonja opfordrede til at overveje et hold fra Køge Musikskole. Bo nævnte muligheden af et børnekor, men det skal i så fald synge indendørs for at blive hørt.
* Sankthansudvalget: Se det udsendte referat fra planlægningsmødet. Sonja nævnte, at udvalget har modtaget en anmodning fra Herfølgekoret om kontingentfritagelse (500 kr. pr.
år) for at optræde gratis til sankthans og julekoncert. Bestyrelsen tiltrådte denne anmodning, og Hans Christian orienterer korets formand om beslutningen.
* Ulrik har spurgt Beredskabsstyrelsen, hvor bålet lovligt kan rejses uden at være til
brandfare. Vi afventer et svar.
* Sonja efterlyste en folder om foreningen til uddeling blandt de fremmødte. Bestyrelsen
fandt ideen god – også til andre arrangementer. Jon og Hans Christian prøver at få en folder fremstillet og trykt, men turde ikke love, at den er klar inden sankthans.
* Efter bestyrelsesmødet har Sonja fremsendt en mail med følgende oplysning:
”Sankthansudvalget havde fået en mundtlig henvendelse vedr. grillarrangement i præstegården før selve bålafbrændingen.
Ideen er udmærket, men konklusionen blev, at hvis en forening ville stå for selve arrangementet, ville bestyrelsen i Borgerforeningen bakke op. Vi har ikke selv tid og kræfter til at
arrangere.
Spejderne går ikke ind for henvendelsen, da de allerede er beskæftiget med salg af drikkevarer og kage.
Følgende er indgået i vores diskussion:
Tilladelse fra menighedsråd / præsten til at benytte Sognegården / udearealet. Hvem sørger for grill og kul m.v., stole og borde, service og drikkevarer? Hvad med kød og pølser.
Hvem skal tilberede? Skal der være tilmelding?
Deltagerne kunne selvfølgelig godt selv have alle ting med, men der skal under alle omstændigheder fremskaffes store griller, som skal tændes i god tid inden arrangementet.
Skal grillarrangementet være før bålafbrænding vil forberedelserne givetvis forstyrre korets opvarmning.
Med i overvejelserne var også at Sankt Hans aften for det meste falder på en hverdagsaften.”
* Peter har efterfølgende svaret følgende:
”Mit firma har en stor grill der nemt kan klare 70-100 mennesker grill. Da jeg regner med
at skulle levere lydanlæg som sædvanlig, kan jeg sagtens får den leveret til Herfølge.”
* Det er herefter op til eventuelle frivillige kræfter, om de på de angivne vilkår vil binde
an med at arrangere fællesspisning før sankthans-arrangementet. Borgerforeningen kan ikke påtage sig arrangementet i år.
* Udvalg vedrørende fremtidsværksted og vælgermøde: Der holdes planlægningsmøde
onsdag 6. maj. Fremtidsværkstedet holdes i september – datoen meldes ud snarest. Vælgermødet skal ligge i første halvdel af november. Hans Christian udsender referat af planlægningsmødet.
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7.

Mødeplan.
* Bestyrelsen vedtog følgende mødeplan for det kommende år:
* Bestyrelsesmøder 16. juni, 3. september, 22. oktober, 12. januar og 8. marts, alle dage kl.
19 hos Hans Christian. Desuden julespisning 1. december (klokkeslæt følger) ligeledes
hos Hans Christian samt årsmøde 19. april kl. 19.30 i Herfølgehallens mødelokale. Bjarne
reserverer lokalet.

8. Eventuelt.
* Bjarne fortalte, at foreningens nye hjemmeside-administrator har tilbudt e-mail adresser
til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Interesserede kan henvende sig til Bjarne.
* Bo orienterede om, at Herfølge Bibliotek har en særudstilling om den nedlagte Hegnetslund Keramikfabrik. Foreningen står som medarrangør af et foredrag torsdag 28. maj med
museumsinspektør Gunnar Solvang. Foreningen bidrager med 500 kroner til arrangementet, betalt af Anders Frandsens jubilæumsgave.
* Viggo Pedersens indlæg om det gamle Herfølge er afleveret og klar til at blive lagt på
foreningens hjemmeside.
ref.: Henrik Fisker
13. maj 2009.
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