Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

14. marts 2017, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Bente
Glenn
Hans Christian
Heidi
Henning
Linda
Niels
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Bjarne
Christine
Henrik
Lissie
Margot

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

20. april 2017, kl.19.00 (årsmøde)

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

01

H.C. bød velkommen.

Velkomst ved

Opfølgning:

formanden
Dagsordenen blev godkendt under dette punkt.
Status for dagligvarebutik på hjørnet af Billesborgvej og Vordingvej blev kort
drøftet. Det menes at være ALDI som ønsker at etablere sig på grunden.
Så vidt vides har der ingen reaktion været for nyligt fra investorerne bagved
projektet.
Ifølge Heidi vil investorerne indsende reviderede tegninger til Køge Kommune i
indeværende uge.
02

Valg af ordstyrer

Bente blev valgt til ordstyrer.

03

Bemærkninger til

Der var ingen bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16.

sidste referat

januar 2017.

Siden sidst ved

Det blev aftalt at gå efter at holde møde med Peter Aalbæk Jensen den 10.

formanden

april 2017 vedrørende hans tanker for Herfølge Vest.

04

H.C. orienterede fra mødet med Claus Darling vedrørende TRYG i Køge, hvor
der menes at have været omkring 30 deltagere.
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H.C. besvarer henvendelse vedrørende gadeteater og der var enighed om at
forslå parkeringspladsen ved biblioteket. H.C. kontakter ligeledes bibliotektet.
Deltagelse i Danmarks Naturfredsningsforening årlige affaldsindsamling, den 2.
april 2017, blev drøftet. Arrangementet passer godt ind i teamet om
Forskønnelse af Herfølge.
Umiddelbart var der ingen fra bestyrelsen som meldte sig som koordinator.
H.C. opfordrede foreningerne til at gå tilbage i deres respektive bagland med
henblik på at finde en koordinator.
Niels kontakter en ”livline” for at høre om vedkomne vil påtage sig
koordinatorrollen, hvis ikke droppes deltagelsen i år.
Hvis der findes en koordinator står Niels i givet fald for presseomtale.
Sonja kontakter ETK vedrørende eventuel affaldsafhentning samt deltagelse i
Herfølgedag.
Lokale udfordringerne pr. 1. april 2017 på Tingstedet for Ergonomisterne blev
drøftet. Filmsalen, Tinggården og Herfølge Hallen blev foreslået som mulige
alternativer.
Anders orienterede fra beboermøde på Elmevej, hvor der var mødt 35
personer op. Emnet for beboermødet var de afledte trafikale forhold, i
forbindelse med et eventuelt byggeri på hjørnet af Billesborgvej og
Vordingborgvej. Beboerne har valgt en talsmand. H.C. deltog som observatør
ved mødet.

05

Tema om Herfølge H.C. orienterede om bevæggrunden for at sætte emnet på dagsorden.
Borgerforening
som repræsetant

Konstruktionen og ”værdigrundlaget” for Herfølge Borgerforening blev

for Herfølges

indgående drøftet.

borgere
Grundlæggende var der enighed om at konstruktionen i sit udgangspunkt er
meget repræsentativ og demokratisk.
Valg af repræsentanter fra foreninger er lagt ud til de enkelte valggrupper, jf.
vedtægterne. Herfølge Borgerforening har generelt ikke ”kontrolleret”
udpegelsen af repræsentanter for de enkelte valggrupper.
Det blev endvidere drøftet om Herfølge Borgerforening gør nok for at få flere
medlemmer.
Brugen af Herfølge Borgerforenings hjemmeside og facebook gruppe blev
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indgående drøftet.
Herfølge Borgerforenings hjemmeside blev drøftet, hvad angår design og
opdatering. Ekstern assistance overvejes.
Endvidere blev samspillet med facebookgruppen drøftet.
Der blev nedsat et udvalg som skal opdatere konceptet for hjemmesiden.
Udvalget bestående af følgende:
•

H.C.

•

Niels

•

René

•

Ulrik

Det overvejes at lægge liste med hvilke foreninger der er medlem af Herfølge
Borgerforening på hjemmesiden.
06

Drøftelse af

Behandlingen af punkt 05 og 06 blev slået sammen på mødet.

Herfølge
Borgerforenings
kommunikationsforum
07

Tema:

Heidi orienterede om mødet med ETK.

Forskønnelse af
Herfølge. Mødet

Ud over Petter Møller deltog 4 personer fra ETK i mødet. Fra Herfølge

med ETK.

Borgerforening deltog Heidi, H.C. og Sonja.
Heidi udsender særskilt referat fra mødet.
Køge Kommunes ”Giv et praj”, hvor huller i vejen, manglende gadebelysning
etc. kan indmeldes blev drøftet på mødet.
Stig foreslog at teste ”Giv er praj” for at se den aktuelle responstid.
”Forskønnelsen” af området på Herfølge Skole på hjørnet af Billesborgvej og
Vordingborgvej blev igen taget op.
Skolebestyrelsen bør inddrages i den videre proces.
Niels opfordrede H.C. til at henvende sig til Teknik- og Miljøudvalget
vedrørende området på Herføge Skole på hjørnet af Billesborgvej og
Vordingborgvej.
Det blev aftalt at H.C. udarbejder oplæg til skrivelse, som senes til
kommentering i bestyrelsen.
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08

Årsmødet den 20.

Helge Baden og Peter Aalbæk Jensen har sagt ja til komme med et indlæg på

april 2017.

årsmødet. Der afsættes en time til deres indlæg.
Indkaldelse til årsmødet skal ifølge vedtægterne ske senest 3 uger før
afholdelsen, altså senest den 30. marts 2017.
H.C. udarbejder oplæg til beretning og rundsender den for kommentarer inden
årsmødet.
For valggruppe A til E starter en ny 2-årig valgperiode for gruppe B Sports- og
fritidsforeninger og D Øvrige foreninger.
Fra valggruppe F Privatpersoner i Herfølge er følgende på valg:
•

Christine (suppleant)

•

HC

•

Heidi (suppleant)

•

Henrik

•

Lissie

•

Niels

•

René (suppleant)

Det ønskes præciseret, i vedtægterne, hvem der har stemmeret på
årsmøderne. Det blev aftalt at Ulrik udarbejder et oplæg til kommentering,
med henblik på vedtagelse på det kommende årsmøde.

Ulrik

Det blev drøftet af udarbejde en jubilæumsfolder i anledning af 10-års jubilæet
for Herfølge Borgerforening. Linda spørger bibleotektet om de vil være
Linda

behjælpelig med layout.
I anledning af 10-års jubilæet blev det aftalt at Herfølge Borgerforening er
vært ved et glas vin og et stykke kage.

Heidi/Stig

Stig sørger endvidere for en flaske vin til indlægsholderne på årsmødet.
Bjarne udarbejder regnskab og sørger for revision af dette.

Stig
Bjarne

Følgende lokaliteter til årsmødet undersøges:
•

Filmsalen

•

Herfølge hallen, festlokalet

•

Loungen

Følgende poster blev fordelt:
•

Dirigent, Niels

•

Valg, stemmesedler, Allan

•

Referent, Ulrik

Det blev aftalt at årsmødet starter kl. 19.00 og at bestyrelsen møder kl. 18.00.
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Alle

H.C. fremsender to-do-liste forud for årsmødet.

H.C./Alle

Det blev aftalt at gøre opmærksom på Herfølge Borgerforening og årsmødet i
Alle

Super Brugsen den 8. april kl. 10.00-14.00.
09

Trafikudvalget. Er Henning oplyste at der ikke er indkaldt til møde i trakfikudvalget endnu, men
der indkaldt til

at han ville tage initiativ til dette.

Henning

møde? Hvilke
temaer tages op ? Ud over de emner som har været drøftet på tidligere bestyrelsesmøder, og
som fremgår af referaterne, blev der suppleret med følgende punkter:
•

Hastighedsnedsættelse på Billesborgvej

•

Udpegelse af repræsentant i Trafiksikkerhedsrådet

Udvalget har ”bolden” med hensyn ti hvilke punkter som de ønsker at
behandle.
10

Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Emner til næste

Ingen bemærkninger.

bestyrelsesmøde
11

Nyt fra udvalgene
Trafikudvalget

Se punkt 9 i nærværende referat.

Børn- og

Ingen bemærkninger.

ungeudvalget
Aktivitetsudvalget

Ingen bemærkninger.

Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.

UK17042017

Herfølge Borgerforening

5
v/ Hans Christian Andersen
Åhmansvej 20
Tlf. 56 27 46 37
4681 Herfølge.
e-mail.: formand@herfoelgeborger.dk

www.herfoelgeborger.dk

