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Beretning 2016.   

Bestyrelsen. 

I alle repræsentative forsamlinger skal bestyrelsen være loyal overfor den 

opgave, den har påtaget sig, og over for dem der har valgt den. Sådan må det 

være, og alligevel må de fleste af os vedkende os en vis tøven i forhold til denne 

påstand. Er vi egentlig repræsentative? Kender vi egentlig vores opgave godt 

nok? Det er derfor vigtigt, at holde god kontakt til dem, man repræsenterer og 

være lydhør overfor deres forslag og reaktioner. 

Det betyder ikke, man bliver handlingslammet, men det styrker kvaliteten i de 

beslutninger, der tages og som loyalt bør fastholdes. 

Borgerforeningen har et godt og efter vores opfattelse tillidsfuldt samarbejde 

med mange lokale aktører. Det gælder både borgere, institutioner, foreninger 

og erhvervsliv. Det er jer, vi repræsenterer, og derfor er jeres medvirken, samt 

den ros og kritik, I yder, nødvendig for os.  

Vores hovedopgaver er jo: At støtte og bakke op bag det store lokale arbejde 

der udføres for at skabe og vedligeholde de mange fritidstilbud, at støtte det 

lokale erhvervsliv og at være en væsentlig aktør i udviklingen af vort 

lokalområde generelt.  

 Så 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. 

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, Håndboldpigerne, 
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Herfølgespejderne, Herfølge Hallen, Herfølgekoret, Jagtforeningen, Zentropa 

samt de øvrige frivillige, der har deltaget. 

Bestyrelsesarbejdet er præget af stort engagement. Debattonen kan være skarp, 

men møderne foregår altid i en god og ligefrem atmosfære. Vi er gode til at få 

talt tingene igennem og til at træffe afvejede beslutninger. Det kræver 

smidighed at erkende, at ens egen forkromede løsning ikke altid er den rigtige, 

men den smidighed besidder alle, og det er en kvalitet, der styrker vores 

arbejde. 

Det er en lykke at arbejde sammen med så dygtige, erfarne og særdeles 

selvstændigt tænkende personer, og det er spændende og samtidig en 

fornøjelse at være med i dette samarbejde. 

Så en stor tak til bestyrelsen for jeres arbejds- og væremåde.   

Bestyrelsen er intakt fra sidste valg, og vi har stadig Peter Ålbæk som en person 

med særlige opgaver f.eks. i forbindelse med vores Sankt Hans arrangement. 

Jon Bonne Eriksen, tidligere medlem af bestyrelsen, er fortsat vor udsendte 

korrespondent i Laos, men han vender efter sigende snart hjem nu også klog på 

den store verden. 

Det politiske niveau: 

Vi har stadig et godt samarbejde med vore politikere ikke mindst I forbindelse 

med den kommunalt nedsatte følgegruppe vedrørende forslaget til ny 

bydelsplan for Herfølge. Dette arbejde vil jeg komme ind på senere. 

Vi har også 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 
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vores syn på den lokale udvikling. Det er vores indtryk, at der er gensidig 

tilfredshed med mødet.   

Vi har haft en del sager, hvor vi har været i kontakt med kommunen, Det drejer 

sig både om høringssvar og vores egne henvendelser. Lad mig nævne nogle af 

dem. 

På det kommunale budget var der afsat et beløb til at tilbyde offentlig svømning 

i Herfølge svømmehal. Tidligere svømmere bad os om at søge en afklaring af 

mulighederne. Det var bestemt ikke ukompliceret. Det er dog lykkedes at få en 

midlertidig ordning i gang. Så må vi se, hvordan det videre forløber.  

På opfordring af en gruppe lokale borgere henvendte vi os til kommunen 

vedrørende det nye bo-center for unge på Havetjørnegården. Gården er købt af 

den private institution Social Care, der også står for driften. Det virkede, som om 

tilsynet med de unge var mangelfuldt. Der var ikke tale om en afstandtagen til 

institutionen, men en bekymring for de unges situation og den utryghed det 

befordrede i lokalområdet. I Forlængelse af vores henvendelse havde vi et møde 

i Teknisk Forvaltning med repræsentanter fra Socialforvaltningen, og det er 

vores indtryk, at man fra kommunal side ville vurdere og tage hånd om 

situationen. 

I min erindring har der siden 1965 været et stort ønske om en cykelsti langs 

Billesborgvej. Der har gennem årene været gentagne opfordringer, men nu har 

friske lokale borgere lavet en underskriftsindsamling og i samarbejde med 

borgerforeningen forstærket ønsket. Nu ser det endelig ud til at lykkes. Det kan 

vel kaldes en historisk sejr. 
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Vi gav et positivt høringssvar vedrørende den nye biblioteksstrategi, og nævnte i 

den forbindelse vigtigheden af at have et aktivt lokalbibliotek som lokalt 

kulturcenter. Det har vi, og det sætter vi pris på. 

I forbindelse med busbetjeningen af Køge syd har vi et stående ønske om at få 

adskilt Præstøruten fra busrute 102A af hensyn til beboerne i 

Holmebækområdet. Gennem busborgergruppen har vi anvist flere 

løsningsforslag. Desværre ser det ud til, at der nu er lagt op til at udskyde eller 

måske helt aflyse dette ønske. Vi ser det dog som vigtigt, og vi medvirker derfor 

gerne i arbejdet med at få klarlagt det fremtidige behov for trafikbetjening af 

vores område ikke mindst set i lyset af den kommende opgradering af 

Jernbanedriften mellem Næstved og København over Køge. 

I denne sammenhæng har vi skrevet til teknik- og Miljøforvaltningen angående 

de nye broer på Svansbjergvej og Søllerupvej. Vi var glade for,at kommunen 

fastholdt de to broer som bilbroer. Vi havde dog ikke forestillet os, at 

BaneDanmark vil erstatte de to gamle broer med smalle ”himmelstiger”. 

Værst er Svansbjergbroen, som er direkte farlig for alle trafikanter, men især for 

bløde trafikanter. For ud over den skal betjene tung trafik fra industriområdet er 

den også skolevej. Vi må forvente en snarlig løsning, som sikrer 

trafiksikkerheden på begge broer.  

Som start på arbejdet med en ny bydelsplan for Herfølge inviterede Køge 

Kommune borgerforeningen til at deltage i et forberedende arbejde. Sammen 

med politikere og forvaltning deltog vi i planlægningen af et borgermøde. 

Mødet afholdtes den 14. marts 2015. Der var seks temaer, som tilsammen skulle 

dække udviklingsperspektiverne bredt. Der var et stort fremmøde af 

interesserede borgere og såvel gruppedrøftelserne som de efterfølgende 
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konkretiseringer udtrykte stor iderigdom. De gule post-it sedler fyldte 

plancherne ved de seks temaer, og der var et stort materiale, der skulle indgå i 

den efterfølgende redaktion. I forlængelse af mødet kunne deltagerne melde sig 

til en ”følgegruppe”. Følgegruppen og kommunens byplanafdeling gennemså 

og drøftede de mange forslag med henblik på udformningen af et forslag til ny 

bydelsplan for Herfølge. Det blev en lærerig proces, da teknikere og borgere 

skulle afklare de konklusioner, der blev formuleret. To verdener mødtes, og 

undervejs var der decideret krisestemning.  

Et møde mellem repræsentanter fra forvaltning, politikere og følgegruppe fik 

heldigvis skabt en afklaring, følgegruppen kunne leve med. Efter en ny 

gennemarbejdning og efter de relevante forvaltninger havde været ind over 

kom forslaget til høring i følgegruppen. Det var her i marts måned 2016 og 

følgegruppen gik med få kommentarer ind for forslaget. Et væsentligt 

omdrejningspunkt i forslaget er etableringen af et stationscenter med butikker i 

den sydlige del af skoven op til banen. Sammen med et parkeringsanlæg på den 

gamle frøhandels areal, kan det skabe et nyt aktivt centrum i byen set i 

sammenhæng med den kommende hurtige togforbindelse til København og en 

kommende udbygning af Herfølge vest. 

Vi er glade for forslaget til bydelsplan, men vi må understrege, at 

borgerforeningens visioner vedrørende udviklingen af vort lokalområde både 

fysisk og kulturelt går langt videre.   

I forbindelse med høringssvaret evaluerede følgegruppen den hidtidige proces 

bl.a. med henblik på kommende byplanplanlægninger f.eks. i Borup.  

I denne sammenhæng udtrykte følgegruppen, at den gerne indgår i en 

vurdering af samarbejdet hidtil, men vi har også en forventning om at blive 
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inddraget i væsentlige tiltag i vort område efter vedtagelsen af bydelsplanen. 

Det kunne f.eks. være i forbindelse med prioriteringer af de skitserede 

tidsplaner. I det hele taget vil en fornuftig udveksling af informationer mellem 

følgegruppen og rådhuset være væsentlig fremover. God information er 

forudsætningen for at undgå generende mytedannelser, og på mange specifikke 

områder sker mytedannelser nemt. Så god, gensidig information hjælper til, at 

evt. uoverensstemmelser holdes på et sagligt plan. 

Både følgegruppen og borgerforeningen har forståelse for det kommunale 

økonomiske råderums muligheder, men vi har også forventninger til, at den nye 

bydelsplan fører til mærkbare resultater. Vores erfaring med de magre resultater 

af den godt 10 år gamle strategiplan for Herfølge Bymidte skulle nødig gentage 

sig. 

Følgegruppen og borgerforeningen oplever sig i ”startklodserne” i forhold til 

sin medvirken til udviklingen af vort lokalområde. På nogle områder måske på et 

langt løb og derfor med lavere hastighed, men vi har også stærke forventninger 

til kortere hurtigløb. Vi tager i en god mening samarbejdet med rådhuset meget 

alvorligt og har derfor store forventninger til det fremover.  

Borgerforeningen deltager i kommunal sammenhæng på flere områder: I 

Busborgergruppen, i Trafiksikkerhedsrådet, i Agenda 21.-Udvalget, i Lokalrådet 

for kriminalpræventivt arbejde samt i undergruppen Tryg i Køge. 

I forbindelse med det frivillige flygtningearbejde arbejder vi på at finde vores 

placering, så vi kan indgå konstruktivt i arbejdet i vort lokalområde.  

Herfølge by: 
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I den kommende periode vil vi arbejde med temaet ”forskønnelse af 

Herfølge”. Vi har fået en del henvendelser fra borgere, der peger på helt i 

øjenfaldende grimme og forsømte steder i vores by. Heldigvis har vi også 

planer, der kan forskønne byen. Vi regner med kommunens opbakning og 

samarbejde med henblik på dette vigtige arbejde. Det er jo en fælles interesse, 

at vores kommune bliver et attraktivt sted at slå sig ned.  

Vi bakkede op om Vedskølle Bylaugs ønske om at forhindre tung trafik på 

Vedskøllevej ved evt. etablering af et transportfirma på den Tidligere Vallø Saft 

fabrik. Heldigvis fik bylaugets henvendelse et fint forløb og et tilfredsstillende 

resultat. 

Vi blev hørt vedrørende en rækkehusbebyggelse på Tessebøllevej og i samme 

forbindelse en udvidelse af Herfølge Privatskole. Vi svarede positivt på 

henvendelsen.  

Gennem Det Grønne Hus har vi fået en henvendelse om, at der fra kommunal 

side skal laves en forskønnelse af gadekæret på Billeborgvej. Sikkert en fin, lille 

start. Vi håber, det bliver gjort.  

 

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. 

Sankthansfesten blev endnu engang fejret med maner. Vejret var fint og mange 

mødte op både til grillarrangementet og senere endnu flere til båltændingen. Et 

fint samarbejde mellem dygtige, energiske og fantasifulde personer har skabt 
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noget, der er en folkefest. Under fællesspisningen blev den levende musik igen 

på festlig vis leveret af ”Ud til bens”. Ved bålet, var Peter Ålbæk, vanen tro, 

indleder og tovholder. Båltalen blev holdt af leder af lokalhistorisk arkiv Birte 

Broch og Herfølgekoret sang for på bålsangene. Før og efter båltalen 

underholdt gruppen Nordlys. En smuk, passende og særdeles musikalsk 

oplevelse. Det var et helt igennem vellykket arrangement. 

Herfølgedag sidste lørdag i september holdtes igen på pladsen ved og på 

Herfølge Bibliotek. Dagen blev sat i gang med jagthornssignaler. Vejret var 

dejligt, stemningen god og der var et fint besøg. Der var både nye og faste 

aktører og et alsidigt tilbud af lokal kunst, kunsthåndværk og flot design. Der 

var også mulighed for at få noget at spise og drikke. Skolens servicefolk havde 

på fornem vis hjulpet med det praktiske og biblioteket lagde hjerte- og husrum 

til os alle. ”Søren og de blå Piller” leverede et meget fint musikalsk indslag. 

Dejlig levende musik og i en form, der passede til lejligheden. Det virker som et 

arrangement i god udvikling.   

I begyndelsen af december blev der 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 kirken og bagefter i 

sognegården var stemningen høj. Der er ingen tvivl om, at korets indsats, såvel 

kunstnerisk som 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 med 13 musikere og Søren Lond gav den nok 

engang som legetante i bedste stil. Tønderne til de store børn holdt ganske 
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pænt. For den mellemste gruppe måtte der kæmpes nogen tid før de røg ned. 

De små måtte også bruge lang tid for at få paptønderne ned. Nogle af de 

yngste syntes som sidst, det var synd for tønderne at slå på dem. 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. Trods stor konkurrence fra lignende 

arrangementer i byen var der et flot fremmøde af både børn og voksne. 

Afrundende bemærkninger: 

For kort tid siden deltog jeg i et møde om frivillighedsindsatsen i Køge. Temaet 

var at hilse på hinanden og koordinere indsatserne på flygtningeområdet. Jeg 

var benovet over det engagement og den alsidighed der blev præsenteret af de 

mange fremmødte aktører. Jeg observerede blot, men jeg blev bekræftet i den 

styrke og det omfattende potentiale, der aktiveres, når vi mødes om noget 

meningsfuldt. 

Nogle samarbejder struktureret andre mere løst og spontant, men fælles er 

glæden ved at deltage og gøre noget af betydning for andre.  

Vi arbejder organiseret som forening, og vi har kendskab til andre byer, der 

ønsker at etablere borgerforeninger. F.eks. i Borup, som vi har haft møde med, 

men uanset arbejdsmåde er den frivillige indsats nødvendig og afgørende for et 

sundt samfund. Den udtrykker et håndslag til fællesskabet, som presse, shit-

storm og evt. ”politikerlede” ikke kan overdøve. 

I denne sammenhæng håber vi, at borgerforeningen opleves som en støtte for 

det indholdsrige kultur- og fritidsarbejde, der udføres af vore lokale ildsjæle, at 

vi er reelle repræsentanter for Herfølges borgere i forbindelse med udviklingen 
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af vores lokalområde og at vores udspil på fælles vegne har betydning og 

medvirker til positive resultater. 

Ambitionen er stadig: At vi alle både fysisk og kulturelt får oplevelsen af 

Herfølge som det sted, vi hører til, hvor vi efter behov og overskud kan indgå i 

et alsidigt kultur- og fritidsliv, og hvor det er godt at bo. 


