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Referat Bestyrelsesmøde 
 
Dato 17. november 2015, kl. 19.00 

 

Deltagere Allan 
 Anders 
 Bente 
 Bjarne 
 Glenn 
 Hans Christian 
 Henning 
 Henrik 
 Linda 
 Lissie 
 Margot 
 Niels 
 René 
 Sonja 
 Ulrik 
 
Afbud fra Stig 
      
Referent Ulrik 
 
Sted Åhmansvej 20, Herfølge 
 
Fordeling Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) 
 
Næste møde(r) 17. december 2015, kl. 18.00 
 28. januar 2016, kl. 19.00 
 15. marts 2016, kl. 19.00 (bemærk ændret mødedato) 
 28. april 2016, kl.19.00 (Årsmøde) 
  

Dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Opfølgning: 

         

00 Bemærkninger til 

sidste referat 

Ingen bemærkninger.  

   

01 Siden sidst 

 

H.C. indledte mødet med at søge opbakning til, at hvis der udsendes noget i 

regi af Herfølge Borgerforening så skal det cleares i bestyrelsen forinden. 

 

Der var enighed om dette. 

 

Henrik orienterede fra møde i Busborgergruppen. 

For første gang har der været et fald i passagertallet på rute 102. Faldet er på 

10-15%. På rute 101 er der ikke registeret fald i passagertallet 

 

Der er ikke på nuværende tidspunkt ikke varslet besparelser på grund af det 

faldende passagertal, men der holdes øje med om det sker. 

 

Passagertallet på natbusserne ligger stablit, og det er besluttet at forlænge 

driften for en 2-årig periode, således at de også kører i 2016 og 2017. 

 

Der vil blive søgt om adskillelse af rute 102A inden fristen for dette, som 

udløber den 1. februar 2016. Det er oplyst, at en adskillelse vil koste ca. 1 mill. 

kr. 

 

http://www.herfoelgeborger.dk/
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02 Tema om Nabo-

hjælp, referat fra 

mødet 11. 

november 2015 

H.C. refererede fra mødet som blev afholdt i Ravnsborg Hallen, hvor der havde 

været over 300 deltagere. 

  

Sonja gav det råd, at hilse på folk man møder for så føler de sig ”genkendt”. 

 

   

03 Svømmehallen 

Noget nyt ? 

 

Ifølge Bjarne har KSK givet udtryk for, at de ville tage initiativ til et møde 

vedrørende bedre udnyttelse af faciliteter i januar 2016. 

 

Bjarne oplyste i øvrigt, at han har sendt 3 rykkere på manglende kontigent 

betaling til KSK. 

 

H.C. kontakter KSK med henblik på, at afklare om der er sket en misforståelse. 

 

 

 

 

 

 

 H.C. 

   

04 Bydelsplanen 

Drøftelse forud for 

øde på rådhuset 

den 27. oktober 

2015 

H.C. har udsendt kort referat pr. mail den 27. oktober 2015 fra mødet med 

Køge Kommune samme dato. På mødet uddybede H.C. yderligere tilbage-

meldingen fra mødet, som havde været en positiv oplevelse. 

 

Forvaltningen har fået til opgave, at undersøge hvordan følgegruppernes input 

kan indarbejdes / effektueres. Der er en forventning til at det sker inden for 2 

måneder. 

 

Arbejdet med Hjørnegrunden er sat på hold indtil den nye bydelsplan er på 

plads. Det samme gælder eventuelle andre tilladelser langs Vordingborgvej. 

 

   

05 Nyt om lokal-

planen for Have-

tjørnegården 

Der afholdes møde med Køge Kommune den 18. november 2015, og det blev 

aftalt, at spørge ind til fortolkningen af lokalplanen, herunder den sociale 

dimension. 

 

Fra Herfølge Borgerforening deltager Sonja, Anders og H.C. 

 

Ifølge Køge Kommune er de bygningsmæssige forhold i orden. 

 

Ifølge Lissie leverer Social Care ikke den ”vare” som Køge Kommune betaler 

for. 

 

Niels gav udtryk for, at hvis alt fungerede som det skulle ville der nok ikke 

være nogen problemer. 

 

 

   

06 Lokalplansforslag 

1041 og tillæg nr. 

9 

I skellet mod vest bør der gøres plads til både et fortrov og en cykelsti.  

   

07 Forslag til 

placering af 

fitnessredskaber i 

Herfølge 

Der var enighed om at anbefale en placering på området foran CC95, idet det 

falder i tråd med Herfølge Borgerforenings arbejde med at samle et bredt og 

alsidigt funderet idræts- og aktivitet omkring Herfølge Hallen idet det vurderes 

at give mest synergi. 
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Hvis/når Køge Kommunes planer om udbygning af Herfølge er gennemført vil 

området endvidere være placeret mere centralt i Herfølge. 

   

08 Klubberne Emnet behandles på et senere bestyrelsesmøde. 

 

Det overvejes, at invitere gademedarbejder fra Køge Kommune når emnet 

tages op igen. 

 

   

09 Flygtninge 

(ekstra dagsordenpunkt) 

Niels oplyste, at Køge Kommune har modtaget ca. 140 flygtninge, i midlertidig 

boligplacering, hvoraf 10-15 p.t. er indkvarteret i Herfølge. 

 

Niels foreslog, at Herfølge Borgerforening tager initiativ til et arrangement for 

flygtningene i Herfølge. 

 

Bente fortalte om facebook gruppen Venlig-boerne. 

 

Niels og H.C. arbejder videre med emnet og det tages op igen på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Linda undersøge om det kunne være en projektidé i bibliotekets regi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H.C./Niels 

   

10 Eventuelt Herfølge Borgerforening sponsorerer én af lagkagerne til julekoncerten den 2. 

december 2015 i Herfølge Kirke. Hammershus Bageri sponsorerer den anden. 

 

Niels tager kontakt til Jagtforeningen for at genoptage kontakten. 

 

Inddragelse og aktivering af Erhversforeningen i forbindelse med skolernes 

praktikophold blev drøftet. Hjælp til flytninge blev også drøftet. 

 

Henning vil også bringe ovenstående op overfor formanden i erhvervsklubben 

Netværket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Henning 

   

11 Nyt fra udvalgene  

 

 

Trafikudvalget Ingen bemærkninger.   

   

Børn- og ungeudvalget Ingen bemærkninger.  

   

Aktivitetsudvalget Ingen bemærkninger.  

   

Kulturudvalget Ingen bemærkninger.  
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