Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

12. juni 2017, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Bente
Bjarne
Christine
Hans Christian
Henning
Johanne
Lissie
Margot
Niels
René
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Glenn
Henrik F
Henrik P
Linda

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

9. oktober 2017, kl. 19.00
30. november 2017, kl. 19.00
14. december 2017, kl. 18.00
22. januar 2018, kl. 19.00
15. marts 2018, kl. 19.00
17. april 2018, kl. 19.00 (årsmøde)

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

01

Velkomst ved

H.C. bød velkommen, ikke mindst til Johanne som afløser Linda som i

formanden

valggruppe E: Bestyrelser for skoler og daginstitutioner.

Opfølgning:

Dagsordenen blev godkendt under dette punkt.
02

Valg af ordstyrer

Bente blev valgt til ordstyrer.

03

Bemærkninger til

Under punkt 08 Kommunevalg. Vælgermøde i referat fra bestyrelsesmødet den

sidste referat

12. juni 2017 ændres Henrik F til Henrik P i arbejdesgruppen som arbejder
med Kommunevalg 2017.

04

Siden sidst ved

H.C. oplyste at der er skabt en god kontakt til Jagtforeningen.

formanden
Endvidere oplyste H.C. at han har skrevet til forvaltningen vedrørende status
på etablering af detailhandelsbutik m.m. på hjørnet af Billesborgvej og
Vordingborgvej, men han har ikke fået nogen tilbagemelding.
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05

Besøg af Køge

Julius og Verny fra Køge Delebil orienterede om konceptet, som Det Grønne

Delebil

Hus har været med til at starte tilbage i år 2000.
På nuværende tidspunkt har Køge Delebil 6 stk. biler, og i øjeblikket holder der
en på SuperBrugesens parkeringsplads.
Herfølge Borgerforening tilbydes medlemskab af Køge Delebil for kr. 450,- pr.
måned.
Det blev aftalt at arbejde på et setup som kan præsenteres på næste årsmøde.
Derfor blev det aftalt at prøve at ”stikke en finger i jorden” til Herfølgedag og
se om man kan få en forhåndsfornemmelse af interessen for tilbuddet om
medlemskab af Køge Delebil via Herfølge Borgerforening.
Allan udarbejder et oplæg vedrørende økonomien, og Christine udarbejder et
layout til en pjece som kan uddeles på Herfølgedag.

Allan/Christine

Køge Delebil deltager i Herfølgedag.
06

Mødet hos Peter

Der var enighed om at mødet, rundvisning og præsentation af materplan

Aalbæk.

overordnet set var meget positiv og gennembearbejdet.

Evaluering
Der var enighed om at projektet har en god kerneidé.
Niels oplyste at der i en radius af 600 m omkring en fingerplansstation skal
være en relativ tæt bebyggelse.
H.C. skriver til Peter for at høre til status på møde med erhvervsminister Brian
Mikkelsen og borgermester Flemming Christensen.

H.C.

Ulrik påpegede at det er vigtigt at Herfølge Borgerforening holder sig neutrale i
forløbet, men arbejder for den gode idé.
07

Sankt Hans

Sonja oplyste at udvalget holder evaluering den 17. august 2017.

Festen. Evaluering
Følgende input blev givet på mødet:
•

God tale fra Søren Østergaard

•

Dårlig idé at skille bål og spisning

•

Mere ”toneangivende” indretning på bålpladsen, så folk samles på en
møde så de kan høre båltalen.

•

EDC har givet udtryk for at de gerne være sponsor

•

Afspærring af indviet jord gav anledning til drøftelser (det er
kirkegårdsgartneren som står for denne)

•

Borde og stole var meget beskidte da de blev afleveret tilbage til
Herfølge Hallen.

•

Det blev drøftet om folk selv skal medbringe borde og stole.

•

Tidspunkt til tænding af bål blev igen drøftet (fredag kontra
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børnefamilier)
Det blev aftalt at Sonja køber et par falsker vin til Herfølge Hallen.
08

Herfølgedag

Herfølgedag afholdes den 30. september 2017 fra kl. 10.00 til kl. 15.00.
Stig orienterede om udvalgets arbejde indtil nu, hvor der har været afholdt 2
møder.
Næste møde i udvalget afholdes den 4. september 2017 kl. 16.00.
Det blev aftalt at Christine, Niels og René udarbejder pjece til uddeling på

Christine/Niels

Herfølgedag.

/René

Allan og Anders meldte afbud til Herfølgedag.
09

Kommunevalg

Vælgermøde afholdes den 26. oktober 2017 kl. 19.00 på Herfølge Bibliotek,

2017. Vælgermøde Uglen.
H.C. orienterede om udvalgets arbejde indtil nu. 4 partier har på nuværende
tidspunkt givet positiv tilbagemelding vedrørende deltagelse.
Det blev aftalt at H.C. er ordstyrer til vælgermødet.
Udvalget udarbejder oplæg til spørgsmål til politikerne, som rundsendes til
kommentering.
Der skal findes en tidstager til vælgermødet.
10

Tema:

Opmærksomhed på den halve million i Teknik & Miljø udvalget.

Forskønnelse af
Herfølge. ”Den

Følgende emner blev nævnt:

halve million”

•

Det gamle posthus

•

Gadekæret

•

Uroxen

•

”Byport”

•

Hjørnet ved Herfølge Skole

Sonja efterlyste referat fra Herfølge Borgerforenings møde med ETK, så der
var mulighed for at følge op.
11

Status på

Udsendt med referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 12. juni 2017.

foreningsregistret
12

Eventuelt

Margot bragte emnet vedrørende Ergonomisternes lokalebehov om, idet de
umiddelbart ikke længere kan være på Tingstedet.
Alternativer blev indgående drøftet, blandt andet Nattergalen som
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tilsyneladende har stået tom i 3 år. Niels undersøger ”status” på Nattergalen.
Margot oplyste at hun har møde med Maria Stærke og Tine Koop onsdag den
16. august 2017. Margot giver en tilbagemelding efter mødet.

Margot

Der var enighed om at det er vigtigt at holde ældre i gang.
Anders oplyste at holder reception den 22. september 2017 fra kl. 15.00 i
anledning af sin 70 års fødselsdag.
Ifølge Niels søger Køge Kommune om ændring af Fingerplanen.
Torben Nøhr afløser Kasper Toftholm, idet ha har valgt at søge nye
udfordringer uden for Køge Kommune.
H.C. skriver igen til Køge Kommune vedrørende status på
”supermarkedshjørnet”.

H.C.

Emner til kommende Ingen bemærkninger.
bestyrelsesmøder
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