Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

19. november 2018, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Bjarne
Glenn
Hans Christian
Heidi
Henning
Johanne
Lissie
Niels
Ole
René
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Anders
Christine
Henrik F
Henrik P

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

13.
24.
11.
23.

december 2018, kl. 18.00
januar 2019, kl. 19.00
marts 2019, kl. 19.00
april 2019, kl. 19.00 (årsmøde) Bemærk ændret dato

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

01

H.C. bød hjerteligt velkommen til bestyrelsesmødet.

Velkomst ved

Opfølgning:

formanden
02

Valg af ordstyrer

Glenn blev valgt til ordstyrer.

03

Bemærkninger til

Ingen bemærkninger.

sidste referat
04

Siden sidst.

H.C. oplyste, at han har modtaget brev retur fra Køge Kommune på

Byparken –

henvendelsen vedrørende Byparken, gadekæret og Uroxen samt renovering af

gadekaret –

buslommerne på Hestehavevej.

rundvisning
vedrørende

Ifølge Køge Kommune vil det koste kr. 150.000,- - 180.000,- at ryde og

busbetjening

opstamme træerne på hjørnegrunden. I alt menes der er at være afsat kr.

Herfølge/

500.000,- til projektet.

Alkestrup
Henning mener, at Køge Kommune generelt arbejder med for dyre løsninger. I
forlængelse af dette blev forskellige entreprenante løsninger drøftet. Det blev
dog aftalt på nuværende tidspunkt ikke, at gå yderligere ind i processen
omkring byparken, men at lade Køge Kommune og ETK forsætte denne.
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Køge Kommune har ikke svaret på ETKs forpligtelser og status på Uroxen i
deres tilbagemelding. H.C. følger op på dette samt spørger ind til gadekæret.
Opfølgning på Uroxen rettes til Økonomiudvalget.

H.C.

Ifølge Niels er der ikke økonomi til gadekæret i Køge Kommunes budget.
Buslommerne på Tessebøllevej vurderes generelt som en god løsning.
Hjørnet på Tessebøllevej og Billesborgvej blev drøftet, idet specielt lastbiler
”skærer” hjørnet ind over fortorvet.
Henning forslog en rundkørsel på stedet, idet det også kunne være med til at
sænke hastigheden på Billesborgvej.
Det blev aftalt at trafiksikkerhedgruppen behandler emnet videre.
Vedrørende Hestehavevej har kommunen svaret, at projektet blev for dyrt og
derfor ikke udføres i 2018, men at det stadig står på listen over trafikkristiske
forhold. Det blev aftalt at H.C. ligeledes følger op på dette forhold i opfølgningen overfor Køge Kommune samt orientere Grundejerforeningen
Degnebanken.

H.C.

H.C. oplyste at Kollektivtrafikgruppen har inviteret politikerne i udvalget på en
rundtur for at se forholdene i de busbetjente områder.
05

Omfartsvejen m.v. Opfølgningen og den videre behandling af konsekvenserne af konklusionerne
Konsekvens-

fra forundersøgelsesrapporten om omfartsvejen blev drøftet.

analyse (forsatte
overvejelser der

Bjarne henledte opmærksomheden på artikel i Dagbladet den 16. november

kan medvirke til at 2018 vedrørende Erhvervstyrelsens veto til den kommende Kommuneplan.
danne baggrund
for et kommende

René rundsender artiklen fra Dagbladet til bestyrelsen.

René

temamøde om
sagen)

Ifølge Niels er det normal procedure og ikke et unormalt virkemiddel fra
Erhvervstyrelsens side, men det giver selvfølgelig nogle forhold som der skal
på plads.
I forhold til det videre arbejde blev forskellige tiltag drøftet, for eksempel et
arrangement a la det tidligere afholdte ”Fremtidsværksted”, hvor der eventuelt
kunne være indlæg fra en fremtidsforsker og Køge Kommune kunne komme og
fortælle om deres tanker vedrørende den infrastrukturelle udvikling.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af H.C., Henning og Niels, som
skal arbejder videre med detailplanlægningen. Status for arbejdsgruppen

H.C./Henning/

præsenteres på bestyrelsesmødet den 24. januar 2019.

Niels
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06

Brev vedrørende

Blev behandlet under punkt 04 Siden sidst.

Hestehavevej og
Uroxen
07

Affaldsinsamling i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamlingen løber stablen næsten
Herfølge

gang den 31. marts 2019.
Niels påtog sig rollen som tovholder på arrangementet i Herfølge.
Punktet tages op igen på bestyrelsesmødet den 11. marts 2019.
Heidi foreslog at gøre reklame for affaldsindsamlingen til Herfølge
Borgerforenings fastelavnsarrangementet.

08

Møde vedrørende

Niels motiverede hvorfor han havde bedt om at få punktet på dagsordenen, og

åen (den gennem

uddelte kopi af kortudsnit med forløb af Præstebækken.

kirkeskoven) og
etablering af

Ole oplyste at Menighedsrådet arbejder på at fritlægge åen på deres jord. I

hjertevej

første omgang vil de undersøge om vandet er rent og ikke forurenet.
Ole påpegede at der er væsentligt mere vedligeholdelse i et fritlagt vandløb
fremfor et rørlagt.
Det blev aftalt at Niels og H.C. i Herfølge Borgerforenings regi invitere til møde
blandt de berørte lodsejere (se kortudsnit).

09

Kaffeklubben.

Der er ikke noget nyt at berette siden sidst.

Noget nyt ?
Næste møde i ”kaffeklubben” holdes, stadig, i starten af 2019.
10

Eventuelt

På grund af rejseaktivitet forespurgte H.C. om årsmødet kunne flyttes til en
anden dato. Det blev aftalt, at flytte årsmødet til den 23. april 2019. Bjarne
sørgede for at flytte reservationen i Herfølge Hallen.
Ole oplyste, at Menighedsrådet gerne vil sponsorer fastelavnsboller til Herfølge
Borgerforenings fastelavnsarrangementet i 2019.
Lørdag den 24. november 2018 kl. 11.00 til 14.00 holder Lokalhistorisk arkiv
åben hus på Herfølge Bibliotek.
Henning oplyste at Herfølge Spejderne sælger juletræer i weekenderne fra
lørdag den 24. november 2018.
Heidi gav en kort status på ”ALDI-projektet”, idet der har vist en ny situation,
hvor ejeren af ejendommen med køreskolen og grillbaren gerne vil sælge. Det
har givet mulighed for at udvide projektet, og ifølge Heidi er det i proces og
med en byggetid på 4-6 måneder forventer man at kunne være færdig til
sommer 2019.

Herfølge Borgerforening

3
v/ Hans Christian Andersen
Åhmansvej 20
Tlf. 56 27 46 37
4681 Herfølge.
e-mail.: formand@herfoelgeborger.dk

www.herfoelgeborger.dk

Lissie oplyste, at der i uge 17 2019 er ”spis med en ensom”. Lissie blev
opfordret til at kontakte formanden for SuperBrugsen i Herfølge, for at se om
de eventuelt kunne have interesse i at deltage på en eller anden vis.
Sonja meldte afbud til næste bestyrelsesmøde, og Lissie oplyste at hun komme
lidt senere.
Emner til kommende Følgende input til emner blev givet:
bestyrelsesmøder

•

Planlægning af behandling af konsekvenser af rapport vedrørende

•

Byparken, opfølgning

omfartsvej, nyt fra det nedsatte udvalg
•

Affaldsindsamling

•

Årsmøde

UK25112018
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