Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

10. marts 2015, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Bente
Glenn
Hans Christian
Linda
Lissie
Margot
René
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Bjarne, Henning, Henrik, Niels

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger)

Næste møde(r)

21. april 2015, Årsmøde

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

00

Der var ingen bemærkninger til referatet.

Bemærkninger til

Opfølgning:

sidste referat
01

Siden sidst

Henrik har, pr. mail den 9. marts 2015, fremsendt brev dateret 4. marts 2015
fra Køge Kommune vedrørende trafiksikkerhedstiltag på Vedskøllevej.
H.C. oplyste at han deltager i møde i Lokalrådet den 12. marts 2015.

02

Bydelsplan.

H.C. synes at det havde været hyggeligt at dele foldere ud.

Planlægning af
borgermøde den

René har udsendt information fra Køge Kommune vedrørende borgermødet,

14. marts 2015

som nyhedsmail til Herfølge Borgerforenings medlemmer.
Materiale udsendt af Køge Kommune blev indgående drøftet.
H.C. efterlyste input til hans indledning på borgermødet.
Nedenfor er i stikordsform og uprioriteret rækkefølge anført de væsentligste
input:


Vigtigt med et godt samarbejde borgere og kommune imellem



Bydelsplanen er et officielt juridisk dokument (modsat den tidligere
udarbejde strategiplan, som stadig har mange gode elementer som
bør medtages)



Den nye bydelsplan bør indeholde veldefinerede områder/zoner for
boliger, bykerne, idræt, detailhandel m.m.



Sammenhængskraft i hele byen
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”Center” omkring stationen



Hvad vil man med stadion, hvis Køge Park etableres



Infrastruktur, stisystemer



”I Køge handler vi – i Herfølge lever vi”



Unge faciliteter



Udbygning af faciliteter skal følges ad – i takt med udbygningen af
Herfølge, for at vi kan forblive attraktive



Helhedsperspektiv i relation til udbygning af Køge sygehus og togtransport (Køge Nord)



Herfølge DNA – landskaber, by og grønne områder



Vi mangler et kulturhus



”Oprydning” i erhvervsområder (specielt omkring Danmarksvej)

H.C. kontakter Køge Kommune for at høre hvor mange der har tilmeldt sig
borgermødet.
”Vallø og Høns” blev indgående drøftet og der var enighed om, at Herfølge
Borgerforening burde være orienteret om projektet af Køge Kommune i henhold til de aftaler der er indgået. Det blev aftalt ikke, at tage forholdet op på
borgermødet.
03

Årsmøde
21. april 2015
(dagsordenpunkt til
føjet på mødet)

Årsmødet afholdes tirsdag den 21. april 2015.
Ifølge vedtægterne skal der således indkaldes til årsmødet senest den 31.
marts 2015. Indkaldelsen skal ske via foreningens hjemmeside, opslag på
biblioteket og i lokale forretninger. Forenings- og bestyrelsesrepræsentanterne
orienterer deres respektive bagland.
Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 3 – herunder vedtægtsændringer i henhold til § 8 – skal være foreningen i hænde senest den 7. april 2015,
og skal publiceres senest den 17. april 2015 ved opslag på minimum biblioteket.
Der var enighed om at undersøge om biblioteket er ledigt således at kan afholdes der.

Linda

Ifølge Bjarne (tidligere oplyst) har borgmester Flemming Christensen meddelt
at han gerne vil komme og holde et indlæg på årsmødet.
Der var enighed at afholde årsmødet efter samme koncept som sidste år.
Følgende, opstillet som privatpersoner, er på valg på årsmødet:

Hans Christian Andersen

Henrik Fisker

Lissie Kirk

Niels Rolskov

René Ljunggren (suppleant)
(efterskrift)

Alle privatpersoner, som er på valg, har oplyst at de genopstiller.
Kandidater opstillet i de øvrige kategorier, A-E, afklare selv kandidaturet og
valget i deres respektive bagland.
På mødet var der enighed om, at indstille Henrik til at være dirigent på årsmødet.
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Henrik påtager sig gerne hvervet som dirigent.
Niels udarbejder presseomtale

Niels

H.C. starter i nærmeste fremtid på beretningen, og sender den bestyrelsen for
kommentarer.
Anvendelse af Herfølge Borgerforenings overskud blev kort drøftet, og følgende
emner blev fremsat:

Underskudsdækning (fastelavnsarrangement o.lign.)

Temamøder (foredragsholdere)
H.C. udsender opdateret to-do-liste
04

H.C.

Kriminalpræventiv H.C. orienterede om sin deltagelse i Køge Messen.
indsats i lokalområder

Emnet blev kort drøftet.
Glenn oplyste at grundejerforeningen Skovleddet-Holmehøj er med i Nabohjælp.

05

Fastelavn,

Sonja har, pr. mail den 16. marts 2015, udsendt referat fra fastelavnsarran-

evaluering

gementet afholdt den 15. marts 2015.
Sonja gennemgik referatet.
Bjarne har, pr. mail den 7. marts 2015, udsendt regnskab for fastelavnsarrangementet. Det viser et overskud på kr. 37,50 inklusive meromsætningsafgift.
Sonja har booket hallen til den 7. februar 2016 til fastelavnsarrangement
2016.

06

Eventuelt

07

Nyt fra udvalgene

Ingen bemærkninger.

Trafikudvalget

Ingen bemærkninger.

Børn- og ungeudvalget

Ingen bemærkninger.

Aktivitetsudvalget

Se punkt 05 Fastelavn, evaluering.

Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.
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