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Herfølge den 17. april 2018 
 

 
 
Beretning 2018. 
 
Bestyrelsen.  
 
I borgerforeningen fortsætter vi ufortrødent med at arbejde for aktiviteter, trivsel og miljø i 
Herfølge. Det er spændende og engagerende, men på de store linjer meget op ad bakke. Det er jo en 
kendsgerning, at det er nemmere at forestille sig resultater af sine bestræbelser end at opnå dem. 
Alligevel synes jeg, at det at borgerforeningens over hovedet eksisterer, i sig selv er et væsentligt 
resultat og et værdifuldt instrument til brug i vores lokalsamfund. 
Vi mener da også, at vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med mange lokale aktører. Det gælder 
både borgere, institutioner, foreninger og erhvervsliv.  
Vi søger efter bedste evne at repræsentere jer alle, og vi har heldigvis gennem vores 
bestyrelsessammensætning god kontakt til mange sider. Vores hovedopgaver er jo: At støtte og 
bakke op bag det store lokale arbejde der udføres for at skabe og vedligeholde de mange 
fritidstilbud og at støtte det lokale erhvervsliv samt være en væsentlig aktør i udviklingen af vort 
lokalområde generelt.  
I forbindelse med vores arrangementer har vi gode og trofaste samarbejdspartnere. I denne 
sammenhæng vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Herfølge Bibliotek, Herfølge 
Menighedsråd, præsterne og sognemedarbejdere, SuperBrugsen, Hammershus Bageri, 
Herfølgespejderne, Herfølge Hallen, Herfølgekoret, Jagtforeningen, Skolebestyrelserne, Zentropa 
samt de øvrige frivillige, der har deltaget.    
Vi er jo en stor bestyrelse. Når alle er samlet inklusive suppleanter er vi 19 til stede. Det kan synes 
uhåndterligt, men det lykkes altid for ordstyreren at holde styr på tropperne.  
Bestyrelsen besidder et bredt og sagligt erfaringsgrundlag, og hvor vi vover at lære af hinanden. Det 
er altid den fælles sag, der danner centrum. Drøftelserne er også præget af humor og overskud til 
hinanden, som gør møderne til en behagelig og konstruktiv oplevelse. Jeg vil derfor gerne takke 
bestyrelsen for dens engagement og evne til at gøre bestyrelsesarbejdet til en både saglig og god 
oplevelse. 
 
Vi har et godt samarbejde med vore politikere og en god åben kontakt til forvaltningerne.  
Sidste år gik vi galt i byen vedrørende planerne for det nye supermarked på hjørnegrunden Elmevej, 
Vordingborgvej og Billesborrgvej.  Det viste sig, at vi på baggrund af rygter troede, at vore 
politikere havde handlet hen over hovedet på os. Det var ikke sandt, og vi måtte af med en 
undskyldning. Siden har vi haft tæt kontakt til forvaltningen og haft god lejlighed til at drøfte 
vedkommende sager og herunder det nye supermarked. 
Vi har aldrig været tilhængere af placeringen af et supermarked på dette sted, vi havde i 
overensstemmelse med den nye byplan for Herfølge ønsket en butiksdannelse i forbindelse med det 
nye stationscenter, men projektet var i fuld overensstemmelse med de gældende regler.  
Der var stor og berettiget nervøsitet for de trafikale konsekvenser i det nære lokalområde. Både 
Herfølge Skole og beboerne på Elmevej var meget betænkelige over for den trafikale løsning af 
parkeringsområdets til- og frakørsel.  
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Vi fik god lejlighed til at fremføre vores samlede betænkelighed ved projektet for Teknisk 
Forvaltning. Vi fornemmede, der blev lyttet positivt til vores fremlæggelse. Det gjaldt både 
vedrørende den bygningsmæssige udformning og ikke mindst den trafikale løsning. Vi er tilfredse 
med det kommunale forslag, der netop har været i offentlig høring. Det er langt mere nuanceret og 
afvejet i forhold til de problemer projektet indebærer og det til forskel fra det oprindelige forslag 
fremsendt af investoren.  
Vi har indgivet vores høringssvar som fastholder at: 

• Der bliver en total lukning af biltrafik inkl. varetransport mod Billesborgvej. 
• Der bliver ud- og indkørsel fra Vordingborgvej til planområdet. 
• Vedr. Elmevej kan en løsning være en lukning for gennemkørende trafik. Det kan ske ved 

en ”spærring” af trafikken ved Kastanievænget før ”skolestien”, men i denne sammenhæng 
skal der naturligvis medtænkes en samlet vurdering af de trafikmæssige konsekvenser for 
det omkringliggende villakvarter i øvrigt. 

 
I vores høringssvar gjorde vi opmærksom på, at en sandsynlig konsekvens af det nye ALDI-
supermarked er en lukning af ALDI-nærbutikken i Holmebæk.  
Det vil påvirke mange borgere, der er helt eller delvist afhængige af at kunne foretage deres daglige 
indkøb i nærmiljøet. Vi anmodede derfor om, at lokalplanen for butiksområdet i Holmebæk 
revurderes med henblik på at skabe en attraktiv mulighed for etableringen af en ny dagligvarebutik.   
Vi håber, at den politiske behandling resulterer i en løsning, der indebærer vores høringssvar.  
 
Vi har en fin tradition for en årlig uformel samtale med vores borgmester. Den foregår her lokalt, og 
vi er glade for denne mulighed for at orientere om vores syn på den lokale udvikling. Det er vores 
indtryk, at der er en gensidig tilfredshed med mødet.  
 
Et centralt punkt i denne samtale er naturligvis det fælles ønske om at få udvidet den såkaldte 
fingerplan.  Den blev vedtaget for 70 år siden og angav retningslinjerne for den bymæssige 
udvikling fra hovedstaden og ud.  
 
Vi er forlængelsen af en tommelfinger eller en lillefinger alt efter hvad vej hånden vender. Herfølge 
var dengang i Præstø Amt og amtsgrænsen mod nord var på sydsiden af Klemmenstrupvej. Så 
ønsket er at få Folketinget til at udvide fingerplanen, så den tager hele Køge Kommune med til dens 
sydgrænse. Det burde egentlig være sket ved kommunalreformen i 1970. 
 
Det betyder nu, at kommunens udbygningsplaner for Herfølge, som vi var med til at drøfte i 
forbindelse med den nyligt vedtagne bydelsplan fra 2017, på væsentlige punkter står i stampe.  Det 
gælder f.eks. planerne for etableringen af et stationscenter, terminalparkeringspladsen i forbindelse 
med den nye hurtige togforbindelse fra Herfølge til København og ikke mindst udbygningen af 
Herfølge vest.  
Etableringen af stationscentret med adgang fra begge sider af banen vil flytte centrum i byen, og det 
vil fremover danne et naturligt bindeled til det kommende Herfølge vest.   
 
Der er meget at afvente, men også meget at tage fat på. 
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Den hvidbog, som blev resultatet af vores fælles indsats i forbindelse med forslaget til den 
nuværende bydelsplan for Herfølge, rummer mange fremsynede ideer, holdninger og 
løsningsforslag. Hvidbogen ligger fast på vores bord og er et vigtigt grundlag for vores arbejde både 
i det korte- og i det lange perspektiv. 
  
Vi i Herfølge er nu så heldige at have lokale politikere, der dækker det politiske spektrum bredt. I 
forlængelse af vælgermødet op til kommunalvalget foreslog borgerforeningen, at der blev dannet et 
netværk bestående af lokalt bosatte politikere. Vi har forstået, at lokalpolitikerne er ved at danne et 
lokalpolitisk samtaleforum, men vi ved endnu ikke om det er organiseret.  
Det vil betyde at Herfølge kan få en stærkere politisk stemme, og selvom borgerforeningen er 
partipolitisk helt neutral, vil det være naturligt for os at kunne debattere løbende sager med politiske 
repræsentanter i dette forum.  
 
Vi har fået smukke ord, men meget få udviklingsmæssigt praktiske resultater fra kommunal side. 
Måske kan vi og det politiske netværk på hver sin måde ændre på dette? 
  
Vi får mange henvendelser vedrørende de trafikale forhold i Herfølge. Det gælder både den kørende 
og gående trafik. Det er sikkert en problemstilling, vi deler med mange andre bysamfund, men det 
gør ikke vores sag mindre væsentlig. 
Skolerne har et ønske om, at få trafiksikret skolevejene. Der er blandt andet problemer med 
trafikken på Tessebøllevej, Billesborgvej og broforbindelserne til Herfølge vest.  
Desuden er der jo føljetonen vedrørende en kommende omfartsvej. Den rummer mange følelser og 
meninger alt efter hvilken løsningsmodel der føres frem. Vi har forstået, at Vejdirektoratet kommer 
med et udspil om en linjeføring af omfartsvejen til sommer. Det vil vi følge opmærksomt i 
Borgerforeningen.   
 
Lokaltrafiksikkerheden er et af vores fokusområder nu og fremover. 
Det er derfor vigtigt at vi nøje følger med i og indgår i forbindelse udviklingen af den samlede 
infrastruktur i Herfølge. 
 
Vi håber på en rimelig og måske endda pæn bebyggelse på hjørnet af Vordingborgvej og 
Billesborgvej med det nye ALDI-Supermarked.  
Så nu må det være på tide at vort 11 år gamle ønske om at få forskønnet det modsatte hjørne bliver 
en realitet. Etableringen af vores bypark har været et centralt ønske og en vigtig del af bydelsplanen 
fra 2005 og er det fortsat også i den nuværende. Så nu må byparken ændres fra at være et ønske til 
at blive en brugbar realitet. Det samme gælder gadekæret, som det jo var kommunens eget ønske at 
få sat i stand, og det vil glæde naboerne og os alle sammen. Begge kommunale anlæg har i mange 
år været mildt sagt misholdt. 
 
Vi har stadig et ønske om at busbetjeningen af Køge syd bliver ændret så Præstøruten bliver adskilt 
fra busrute 102A af hensyn til beboerne i Holmebækområdet. Gennem busborgergruppen, der nu 
hedder Kollektiv Trafikborgergruppen efter, at togpendlerne kom med sidste år, har vi tidligere 
anvist flere løsningsforslag,der vil tilgodese både Herfølge og Alkestrup med god busbetjening. Et 
andet ønske er at få en direkte busrute fra Køge Syd via et nyt Herfølge Stationscenter og Køge 
Station ud til den kommende station i Køge Nord. Det er emner, som skal diskuteres i 
trafikborgergruppen i de kommende måneder og år.   
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Borgerforeningen deltager i kommunal sammenhæng på flere områder: I Kollektiv 
Trafikborgergruppen, i Trafiksikkerhedsrådet, i Lokalrådet for kriminalpræventivt arbejde samt i 
undergruppen Tryg i Køge  
 
Borgerforeningen har besøgt Peter Ålbæk og fået en nærmere indføring i planerne om at skabe et 
bæredygtigt miljø i Herfølge vest. Det er ikke kun Peters jord, som er udset til projektet, men også 
kommunal jord som f.eks. frøgrunden. Der er plads til nye ideer, og der er allerede igangværende 
planer, som mange forskellige aktører kan deltage i. Vi fik et meget sympatisk indtryk af projektet, 
som vi ser som spændende og innovativt.  
Også i forbindelse med dette projekt, der hænger sammen med stationscentret og udviklingen på 
begge sider af banen, afventer vi en udvidelse af fingerplanen.    
 
I november blev cykelstien mellem Kirkevej og Egøje indviet, og dermed blev et meget gammelt 
ønske om en sikker cykelvej til stranden omsider realiseret. Der er grund til at rose politikerne for 
deres mod til endelig at prioritere denne strækning - men ikke for at glemme at invitere 
Borgerforeningen til indvielsen få dage før kommunevalget. 
 
I forbindelse med det frivillige flygtningearbejde arbejder vi stadig på at finde vores placering, så vi 
kan indgå konstruktivt i arbejdet i vort lokalområde. Vi vil i første omgang søge kontakt og evt. 
samarbejde med andre aktører. 
 
Arrangementer:  
 
Selvom vi er i stærk konkurrence med medier, foreninger, andre udbydere og ikke mindst vort eget 
behov for privatliv, så mener vi, at der stadig er brug for vores arrangementer, der jo har til formål 
at styrke den lokale identitet. 
 
Mange mødte op til Sankthansfesten. Vejret var lidt ustadigt i begyndelsen, men det klarede op og 
holdt tørt under arrangementet. Arrangementet var igen et tilløbsstykke både til spisningen omkring 
grillen og underholdningen af Ud til bens, der nok engang leverede musikken. Båltændingen gik 
fint. Peter Ålbæk var toastmaster og Søren Østergård fra HB-Køge holdt en båltale, der flammende 
om kap med bålet. Aftenen sluttede med smuk stemningsfuld musik og sang leveret af Nordlys. 
Aftenen var en rigtig folkefest. Tak til alle planlæggere og aktører for deres indsats. 
 
Herfølgedag sidste lørdag i september holdtes igen på pladsen ved og på Herfølge Bibliotek. Her 
var vejret godt og solrigt. Nye kræfter i bestyrelsen tog sig af det praktiske arrangement og sammen 
med biblioteket skabte de en flot ramme om dagen. Der var både nye og faste aktører og et alsidigt 
tilbud af lokal kunst, kunsthåndværk og flot design. Også ganen blev fornemt plejet. Søren og de 
blå Piller leverede nok engang et fint musikalsk indslag. Tak til de aktører, der gennem deres 
medvirken bærer dagen. 
 
I begyndelsen af december blev der nok engang blændet op til en lysende begivenhed i Herfølge, 
nemlig julekoncerten med Herfølgekoret og dirigent Otto Laust Hansen. Det var vanen tro en smuk, 
stemningsfuld oplevelse. Koret gav os en flot koncert, som blev nydt af et talrigt publikum. Både i 
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kirken og bagefter i sognegården var stemningen høj. Der er ingen tvivl om, at korets indsats, både 
kunstnerisk og dets praktiske afvikling af aftenen, var til stor glæde for de mange fremmødte. 
 
Fastelavnsfesten blev en fin eftermiddag med god stemning. Køge Spillemandsforening mødte op 
og Søren Lond gav den nok engang som legetante i bedste stil. Tønderne til de store børn holdt 
ganske pænt. For den mellemste gruppe måtte der kæmpes nogen tid før de røg ned. De små fik i år 
rigtige tønder, da paptønderne var for svære, men det var trætønderne også. Så der skulle voksen 
hjælp til. Børnene var glade og optagede af festen, og de voksne hyggede sig imens. De bedst 
udklædte fik præmier. Det var en svær opgave, da der var mange festlige og iderige udklædninger at 
tage stilling til.  Der var et flot fremmøde af både børn og voksne. 
 
Afrundende bemærkninger: 
 
Nu tager borgerforeningen fat på næste års opgaver. En hel del opgaver giver sig selv, men vi håber 
på, at mange af jer lokale vil hjælpe os med yderligere opgaver og ideer. 
Det er jer, vi repræsenterer, og derfor er jeres medvirken, samt jeres stillingtagen til os vigtig.  
Jeg vil på bestyrelsens vegne rette en stor tak til alle, der på forskellig vis har hjulpet os, og som vi 
har samarbejdet med i årets løb. 
 
Det er svært at beskrive følelsen af Lokal identitet. Vi er forskellige både som personer, og hvor vi 
er i vores liv.  
Der kan selvfølgelig nævnes de konkrete forhold, der sædvanligvis fremhæves i salgsannoncer så 
som børnehave, skole, butikker, offentlig transport, foreningsliv m.m.. Alligevel dækker det ikke 
det hele. 
Jeg har, som sikkert mange af jer undret mig over, at Herfølge kan komme til at betyde noget 
særligt for en. 
 
Vores by er for fremmede blot et navneskilt, og så er man videre ad landevejen. I borgerforeningen 
er vi trods den forbikørende verden og et beskedent sydvendt blik fra kommunen side utrætteligt 
optagede af at arbejde for aktiviteter, trivsel og miljø, som der står i vores logo. Det sker både med 
glæde og engagement, og det kan på ingen måde måles på de konkrete resultater, der opnås. 
Arbejdet holdes i gang fordi det opleves som vigtigt og nyttigt.  
Måske skal lokal identitet slet ikke forklares? Måske er det bare noget man har? 
    
 


