Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

07. juni 2016, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Bente
Bjarne
Glenn
Hans Christian
Heidi
Henning
Henrik
Linda
Lissie (delvis)
Margot
René
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Kristina
Niels

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

30.
10.
16.
15.
16.
14.
27.

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

00

Dette var første bestyrelsesmøde efter årsmødet.

Bemærkninger til

august 2016, kl. 19.00
oktober 2016, kl. 19.00
november 2016, kl. 19.00
december 2016, kl. 18.00 (julefrokost)
januar 2017, kl. 19.00
marts 2017, kl. 19.00
april 2017, kl.19.00 (årsmøde)
Opfølgning:

sidste referat
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Siden sidst

Sonja og H.C. er inviteret til møde med Køge Kommune med deltagelse af
Dora Olsen, Mette Jorsø, Flemming Christensen og Thomas Kielsgast. Mødets
indhold (dagsorden) blev indgående drøftet og endvidere blev også
deltagerkredsens sammensætning diskuteret lidt.
H.C. oplyste at borgmester Flemming Christensen ikke på nuværende
tidspunkt er inviteret til det årlige møde med formand og næstformand for
Herfølge Borgerforning.
I forhold til ovenstående 2 punkter – møde med en række byrådspolitikkere
samt særskilt møde med borgmesteren - blev flere forhold indgående drøftet,
hvor af følgende fremhæves:
Henning foreslog at Herfølge Borgerforening får materiale til byrådspolitikerne
vedrørende Herfølge med henblik på at kunne komme med input og ”klæde”
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dem bedre på i forholde til lokalspecifikke forhold.
Bjarne anførte at hvis mødet kommer til at dreje sig om en ”plan B” i forhold til
Køge Park så bør de idrætslige foreninger være repræsenteret. Bjarne
orienterede i øvrigt om ”plan B” ved mødet, se også Køge Kommune´s
hjemmeside.
Herfølge Borgerforening er tidligere af Køge Kommune blevet lovet, på forkant,
at blive inddraget i processer og beslutninger som vedrørende Herfølge.
H.C. og Sonja tager drøftelserne fra mødet vedrørende processer med til
mødet med byrådspolitikkerne.
Det blev endvidere aftalt at H.C. udarbejder oplæg til brev til
byrådsmedlemmerne, hvor der blandt andet henvises til arbejdet med
bydelsplanen. Oplægget sendes til bestyrelsen for kommentering.
(efterskrift)

H.C.

På bagrund af det afholdte møde med byrådspolitikkerne er det efterfølgende
besluttet ikke for nærværende at sende brev til byrådsmedlemmerne, se i
øvrigt mail fra H.C. af 22. juni 2016.
Det blev aftalt, at give Peter Aalbæk 2 stk. flasker vin i anledning af hans 60
Sonja

års fødselsdag, og at Sonja sørger for at overbringe disse til fødselaren.
Renholdelsesdagen blev kort drøftet. Der deltog 25-30 personer. Det blev
aftalt at gentage arrangementet til april næste år, og plotte det i kalenderen
fra Herfølge Borgerforenings side. Det blev drøftet at ”kæde” arrangementet
sammen med Herfølge Borgerforenings forskønnelsestema. Annoncering via
skolernes Forældre-intra blev foreslået.
Der har været afholdt officiel indvielse af de udendørs motionsredskaber på
arealet ud for CC95.
Margot oplyste, at Herfølge Meninghedsråd deltager på Herfølgedag den 24.
september 2016.
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Årsmødet,

Der var enighed om at årsmødet gik godt og at der havde været en god dialog.

evaluering
Det blev aftalt at fastholde formen på årsmødet og (igen) at finde en
interessant foredragsholder. Det blev foreslået at spørge Banedanmark om de
kunne komme og fortælle om deres projektplaner.
03

Forskønnelse af

Anders har talt med ejeren af den tidligere posthus-grund vedrørende dens

Herfølge,

fremtoning. Han var vældig forstående og oplyste, at han senest i august vil

planlægning af

foretage ”forskønnelse” af område.

temaet
Det blev aftalt at Anders, Niels og René arbejder videre oplæg i forlængelse af
drøftelserne på bestyrelsesmødet den 15. marts 2016, se i øvrigt referat

Anders, Niels,
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herfra.

René

Det blev aftalt at Bente tager kontakt til Niels med henblik på specifikt at
arbejde videre med involvering af børn og skolerne.

Bente

Heidi slog til lyd for at der udvælges en række fokusområder, som der gøres
en særlig indsats for i det fremadrettede arbejde.
Der var enighed om at arbejdet ikke må have karakter af smagsdommeri.
Fremkommelighed blev nævnt som et eksempel på et fokusområde.
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Dialogmøde vedr.

Henning og Sonja har deltaget i og orienterede fra dialogmøde med Køge

Svansbjergbroen

Kommune vedrørende eventuelle trafiksikkerhedsmæssige tiltag ved de nye
broer.
Blandt de fremmødte til mødet var der ikke stemning for at arbejde for at
Svansbjerg-broen kun skulle være for cyklister.
Det vurderes at der formentlig arbejdes videre med en lysregulering af
trafikken over broen.
Ifølge Anders skulle der have været penge hos Banedanmark til at etablere en
særskilt ”cykelløsning” i forbindelse med bygningen af den nye bro.
Denne mulig har ikke været præsenteret for Økonomiudvalget i Køge
kommune ifølge Lissie.
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Bydelsplanen,

Emnet blev kort drøftet på mødet, og der tilknyttes ikke yderligere

hvad nu

kommentarer til punktet.

Busbetjeningen

Henrik gav en opdatering fra busborgergruppen siden sidste møde.

(mange tak til
Henrik for input til

Vores fælles forslag sammen med Alkestrups borgergruppe om en opsplitning

dette punkt)

af rute 102A i en Præstø-rute, der i stedet for at køre gennem Herfølge kunne
betjene Alkestrup, og en ren Herfølge-rute, blev i januar udsat af Teknik og
Miljøudvalget, der i stedet ville bruge puljepengene fra landdistriktspuljen på at
få lavet en analyse af den fremtidige busbetjening i hele Køge Syd. Vi blev
dengang skriftligt lovet af TMU-formand Mette Jorsø, at vi ville få indflydelse
på dette analysearbejde, som forventeligt skulle finde sted fra juni til efteråret
2016. En rykker til forvaltningen afslører imidlertid, at der intet er sket på
nuværende tidspunkt. Det er ikke tilfredsstillende.
Når analysearbejdet går i gang, vil vi fastholde ønsket om en opsplitning af
rute 102A samt arbejde for busbetjening af et kommende nyt stationscenter i
Herfølge samt en direkte buslinje fra det sydlige opland gennem Herfølge til
Køge Nord-stationen, når den åbner i december 2018.
Movia gennemfører 15. januar 2017 en omfattende takstreform med samme
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takstsystem for hele Sjælland. Et bærende princip er, at den nuværende alle
zoner-rabat afskaffes, så passagererne kommer til at betale for det antal zoner, som de reelt kører igennem. Det betyder for Herfølges vedkommende, at
en rejse til København H bliver lidt dyrere på månedskort, lidt billigere med
kontantbillet og markant dyrere med Rejsekort. Men skal man længere væk
end København H, stiger prisen. Til Helsingør bliver der tale om en fordobling
af taksten.
Køge Kommune har varslet generelle besparelser i de stående udvalg. I den
forbindelse foreslår Teknik og Miljø-udvalget besparelser i 2017 på 1,6 million
kroner på busdriften. Forvaltningen har lavet et sparekatalog. Bl.a. foreslås
rute 103, der forbinder Køges bydele, nedlagt - desuden afkortes rute 245 fra
Borup til Køge, så den ender på Ølby station, hvorfra man må fortsætte til
Køge med anden bus eller tog. Endelig foreslås det, at ruterne 241-244 ændres, så de udelukkende betjener skolerne og ikke en række landsbyer. Herfølge berøres her af en mulig nedskæring på rute 241, der betjener byen morgen
og eftermiddag.
Forslaget har allerede rejst protester i de berørte områder, og busborgergruppen har bedt om et ekstraordinært møde, hvis TMU indstiller et eller flere spareforslag til vedtagelse. Med den seneste udvikling, hvor omprioriteringsbidraget fra regeringen afskaffes fra 2018, vil sparekravene til udvalgene muligvis
blive lempet, hvorfor sparekravene til busbetjeningen kan blive reduceret eller
måske helt fjernet.
Henrik fik mandat til især at forholde sig til busbetjeningen i Herfølge uden at
blande sig for meget i servicen i de øvrige områder af kommunen, da de formodes at have deres egne forkæmpere i busborgergruppen.
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Herfølge

Ifølge René er den offentlige åbningstid pænt besøgt.

svømmehal, penge
til vedligehold –

Der er bevilleget penge til renovering af Herfølge Svømmehal.

offentlig svømning
Bassinet skulle i øvrigt efter signe være 4 cm for kort (2 cm i hver ende ☺),
idet der ved tidligere renoveringer bare er bygget på.
Videre behandling afventer input fra Niels.
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Hjemmesiden,

Det blev pointeret, at officielle udtalelser på Herfølge Borgerforenings vegne

brugen af

skal komme fra formanden.

Facebook og andre
medier

Facebook-siden har omkring 200 likes.
René orienterede om at der ifølge EU-regler skal være en ansvarlig for
hostingen af foreningens hjemmeside. Dette håndteres administrativt.
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René

Drøftelse vedr. de Udsat til behandling på et senere bestyrelsesmøde.
boligplacerede
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flygtninge i
Herfølge og evt.
initiativer i forhold
til dem
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Sankt Hans festen Sonja orienterede om status for planlægning af Sankt Hans festen den 23. juni
2016.
Det er 10. gang at arrangementet løber af stablen.
Borgmester Flemming Christensen er båltaler, og Niels og Peter deler rollen
som toastmaster.
Bestyrelsen møder ind kl. 16.00 for manuelt arbejde i forbindelse med
praktiske forberedelser.
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Alle

Skal vi have gang i Der er på nuværende tidspunkt ikke valgt en repræsentant til
trafikudvalget ?

Trafiksikkerhedsudvalget, men Kristina opfordres til at træde ind i udvalget.
Videre behandling blev udsat til et senere bestyrelsesmøde.
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Eventuelt

Anders fortalte om Herfølge Hallens 25 års jubilæum og konceptet for dette.
Emner til næste bestyrelsesmøde:
• Ungdomsklub
• Lokalbetjent (H.C. inviterer)
• Herfølgedag
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Nyt fra udvalgene

Trafikudvalget

Ingen bemærkninger.

Børn- og ungeudvalget

Ingen bemærkninger.

Aktivitetsudvalget

Se punkt 10 Sankt Hans festen.

Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.
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