Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

30. august 2016, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Bente
Glenn
Hans Christian
Heidi
Henning
Christine
Linda
Lissie
Nick Larsen (nærpolitiassistent)
Niels
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Bjarne
Henrik
Margot

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

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

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)

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

00

Ingen var ingen bemærkninger til referatet på bestyrelsesmødet.

Bemærkninger til

Opfølgning:

sidste referat
01

Siden sidst

H.C. oplyste at Jagtforeningen har fået ny formand og at han har sendt et brev
til H.C., som invitere til at genoptage samarbejdet samt at Jagtforeningen
deltager i Herfølgedag, den 24. september 2016.
Niels foreslog at holde et møde med den nye formand, hvor man kunne tage
gamle idéer op.
H.C. oplyste at han havde holdt et indlæg på torvet i Køge den 26. august
2016 i forbindelse med et arrangement foranlediget i anledning af at Det
Grønne Hus er lukningstruet.
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Besøg af

H.C. bøde velkommen til nærpolitiassistent Nick Larsen, som foralte om sit

nærpolitiassistent arbejde i afdelingen for forebyggelse af kriminalitet hos Midt- og vestsjællands
Nick Larsen

Politi i Køge.

(behandlet som

Herfølge Borgerforening

1
v/ Hans Christian Andersen
Åhmansvej 20
Tlf. 56 27 46 37
4681 Herfølge.
e-mail.: formand@herfoelgeborger.dk

www.herfoelgeborger.dk

første punkt på

Pr. 1. september 2016 reduceres afdelingen med 2 medarbejdere, og består

mødet)

fremadrettet af 3 medarbejdere.
Nick oplyste at Politiet ikke p.t. oplever at der er de store problemer i Herfølge.
Forskellige præventive tiltag blev drøftet specielt i relation til trafiksikkerhed.
Sonja spurgte om det er muligt rekvirere fotovogne.
Nick sender mail-adresse til H.C. vedrørende kontakt til ATK (Automatisk Trafik
Kontrol).
På baggrund af personlig oplevelse roste Lissie politiets respontid og
tilstedeværelse.
Linda oplyste at der er en facebook gruppe ”Indbrud i Herfølge” med 319
følgere.
Problemer med russtoffer på Campus Køge blev drøftet.
Ifølge Nick er man efter lang tids dialog blevet enige om en fælles holding til
håndtering af problemerne blandt uddannelsesinstitutionerne.
Lissie oplyste at hun sidder i en reference-gruppe i forhold til narko på Campus
Køge.
Nick bekræftede at han deltager sammen med politibil ved Herfølgedag den
24. september 2016.

03

Tema

Heidi motiverede sin bevæggrund for, at ønske punktet på dagsordenen.

ungdomsklub
I øjeblikket er der ungdomsklubtilbud på Præsteskovgård og Kirkepladsen.
Begge steder 2 aftner om ugen, hvilket ikke er i samme omfang som tidligere.
Det aktuelle tilbud og behov for ungdomsklubber blev drøftet.
Heidi kontakter ungdomsskolerne med henblik på at finde ud af om tilbuddet
udnyttes.
Linda undersøger ”besøgsfrekvensen” på ungdomsklubberne.
Det blev aftalt at holde ”emnet” under observation og tage emnet op igen på
et efterfølgende bestyrelsesmøde hvis det bliver aktuelt.
04

Skal vi have gang i Niels gav udtryk for at udvalget ikke har været nedlagt, men blot været på
trafikudvalget ?

standby.
På mødet kom man frem til at følgende sidder i trafikudvalget:


Henning



Christine
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Niels



René

Det blev aftalt at trafikudvalget kontakter Trafiksikkerhed 4681 Herfølge, som
er en gruppe borgere i Herfølge der er gået sammen om at kæmpe for
trafiksikkerheden, jf. mail vedrørende Et borgerinitiativ der har brug for lidt
hjælp videresendt af H.C. den 10. august 2016.
05

Drøftelse vedr. de Punktet blev udsat til behandling på et senere bestyrelsesmøde.
boligplacerede

06

flygtning i

Anders oplyste at der er planer om at huse flygtninge på Pilevej 4 (den gamle

Herfølge

advokatbolig)

(efterskirft)

Jf. mail fra Niels er disse planer droppet for nærværende.

Mødet med Claus

H.C. orienterede fra mødet, blandt andet om indlæg fra Anette Hallev.

Darling vedr. Tryg
i Køge

Det blev drøftet at holde et ”åbent” møde på biblioteket, hvor blandt andet
Nabo-hjælp kunne være en emne.

07

Planlægning af

Anders har rykket ejeren af den tidligere posthus-grund for at han, som lovet

teamet:

senest med udgangen af august, fik gjort noget ved områdets ”forskønnelse”.

Forskønnelse af

Han lover nu at det bliver inden uge 38 2016.

Herfølge
Det blev aftalt at starte emnet op i forbindelse med Herfølgedag, og
efterfølgende planlægge det videre forløb.
Niels udarbejder en planche med et ”træ” hvor deltagerne kan komme med

Niels

input.
08

Busbetjeningen

Henrik har været til møde i busborgergrupen den 29. august 2016, og han har
sendt et resumé af mødet. Der henvises til mail af 30. august 2016 fra Henrik.

09

Herfølgedag, den

Planlægningen og tilbagemeldingen fra ”udstillere” pågår.

24. september
2016

Det blev aftalt, at etablere en ”stander” med en række fokuspunkter som man
kan tale med besøgende ud fra. Følgende punkter blev aftalt:

10

Køge Park



Forskønnelse af Herfølge



Trafiksikkerhed



Breddeidrætsfaciliteter



Tryg i Herfølge

Emnet blev indgående drøftet.

(det blev besluttet
på mødet at med-

Ifølge Bente virker de som om at alle idrætsfaciliteter skal til Køge.

tage punktet på
dagsordenen)

Lissie opfordrede til at skrive læserbreve, som objektivt beskriver forholdene,
for eksempel omkring de eksisterende faciliteter.
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Niels har udarbejdet et forslag til et billigere projekt, som sendes til
bestyrelsesn for orientering.
Det er vigtigt, at fakta omkring blandt andet driften af de eksisterende
nedslidte faciliteter og de behov som breddeidrætten har synliggøres overfor
byrådet. For eksempel hvor mange der bruger faciliteterne, antal medlemmer,
foto eller lignende.
Byrådet skal tilsyneladende drøfte emnet allerede den 2. septembet 2016.
Det blev aftalt at gøre en indsats for, at sende Herfølge Borgerforenings input
til debatten til alle byrådets medlemmer inden.
Heidi prøver at udarbejde et oplæg på baggrund af drøftelsen på mødet samt
søge inspiration i det udarbejdede forslag fra Niels.
Oplægget sendes til kommentering.

11

Eventuelt

Heidi
Alle

René forespøges om opdatering af hjemmesiden.
Ulrik sender gældende vedtægter til René så de kan blive lagt på
hjemmesiden.

Emner til næste

Ingen bemærkninger.

bestyrelsesmøde
13

Nyt fra udvalgene
Trafikudvalget

Se punkt 4 i nærværende referat.

Børn- og

Ingen bemærkninger.

ungeudvalget
Aktivitetsudvalget

Sonja har den 16. august 2016 udsendt referat fra evalueringsmøde
vedrørende Sankt Hans arrangementet.
Sonja benyttede lejligheden til, at takke dem som kom forbi og hjalp med
praktisk ting i forbindelse med arrangementet.
Arrangementet sluttede desværre lidt tidligere på grund af regnvejr, og affødt
af dette blev det drøftet at opsætte et telt til musiken til næste år.

Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.
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