Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

27. maj 2019, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Bjarne
Hans Christian
Henning
Henrik F
Johanne
Lars
Lissie
Niels
Ole
René
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Heidi

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

24. juni 2019, kl. 19.00, Temamøde
29. august 2019, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde
7. oktober 2019, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde
21. november 2019, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde
10. december 2019, kl. 18.00, Bestyrelsesmøde (julefrokost)
21. januar 2020, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde
19. marts 2020, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde
21. april 2020, kl. 19.00, Årsmøde

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:
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H.C. bød velkommen til bestyrelsesmødet, som er det første efter årsmødet.

Velkomst ved

Opfølgning:

formanden
Endvidere bød H.C. velkommen til Lars, som nyvalgt bestyrelsesmedlem, og til
Mie, fra Herfølge Bibiliotek Uglen.
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03
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Valg af ordstyrer

Anders blev valgt til ordstyrer.

Bemærkninger til

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste ordinære bestyrelsesmøde,

sidste referat

afholdt den 11. marts 2019.

Siden sidst.

Kommuneplan 2017-29 er blevet vedtaget den 26. marts 2019. H.C. har
rundsendt link til kommuneplanen, jf. mail af 15. maj 2019.
Der har været afholdt møde vedrørende ”byparken” den 28. marts 2019, og
p.t. afventes skitser på området. Af praktiske årsager forventes det ikke at
arbejdet bliver udført før til efteråret, og området forventes således ikke at
blive klar til Herfølgedag 2019.
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Pengene til ”byparken” er bevilliget, og det blev aftalt at H.C. rykker Køge
Kommune (Malene) for status på skitser.
H.C. og Niels går en tur af ”hjertestien” og for at se på de fysiske forhold.
Hjerteforeningen har umiddelbart støt hovedet mod muren i Køge Kommune i
forhold til arbejdet med ”hjertestien”.
Anders fortalte om Aalbæks sti med bænke.
Henrik orienterede om besigtigelsenden den 4. april 2019 med Kollektivtrafikgruppen, hvor blandt andet ønskerne fra Tureby og Herfølge blev drøftet.
Udfra mødet vurdere Henrik ikke, at vi skal gøre os nogen forhåbninger om at
ønskerne bliver opfyldt.
Henrik oplyste endvidere at der er afsat 1,7 mill. kr. til undersøgelse af
busbetjening (102A) af Herfølge Station.
Henrik orienterede endvidere om at der afholdes møde i Køge Kommune den
6. juni 2019 vedrørende besparelser på kollektiv trafik området på 3,9 mill. kr.
(der henvises til særskilt sparekatalog/rapport). Herfølge Borgerforening har
ikke afgivet noget høringssvar til sparekataloget, idet busrute 101A og 102A
som udgangspunkt friholdes for besparelser (se i øvrigt særskilt mail af 22.
maj 2019 fra Henrik). Henrik har dog bedt om medindragelse hvis busrute 102
føres ind forbi Herfølge Station.
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Nyt fra faste med- Mie orienterede om Herfølge Bibliotek Uglen og de aktiviteter som foregår dér
lemmer: Herfølge

og som de gerne vil understøtte.

Bibliotek Uglen v.
Mie

Herfølge Bibliotek har som selvbetjeningsbibliotek åben mandag til lørdag kl.
07.00-23.00.
Herfølge Biblietek vil gerne være mere end et udlånsningsted, men et
samlingssted der understøtte den lokalesammenhængskraft blandt andet med
foredrag og andre aktiviteter, og meget gerne med brugerinddragelse.
Herfølge Borgerforening kvitterede for et godt indlæg og at Herfølge Bibliotek
er et rart og meget servicemindet sted at komme og et sted man skal værne
om.
På mødet blev der foreslået aktiviteter som historielæsning, lektiehjælp og
gratis foredrag.
Der blev gensidigt inviteret til fortsat kontakt.
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Årsmødet den 23.
april 2019

Der var enighed om at årsmødet gik godt med et fint fremmøde og tiltaget
med være vært ved en let anretning fungerede godt.
Konstitueringen forløb uden problemer.
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Det blev drøftet hvordan vi får yngre krafter involveret i Herfølge
Borgerforening.
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Bydelplanen. Her- Niels oplyste at det forventes at Køge Kommune afsætter 1,0 mill. kr. til en
under nedsættelse arkitektkonkurrence for Herfølge Vest. Første spadestik forventes at kunne
af arbejdsgruppe

tages i 2021-2022.

som aftalt på årsmødet

Der afholdes temamøde vedrørende ”håndtering” af bydelsplanen den 24. juni
2019. Temamødet afholdes på Herfølge Syd.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at forberede temamødet. Arbejdsgruppen
består af følgende:
•

Anders

•

H.C

•

Niels

•

René

•

Stig

Stig oplyste at han er i gang med drøftelser med sit bagland.
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Brug og opbeva-

Det blev aftalt at møblerne opbeveres i en af Hennings lagerhaller, på

ring af vores nye

Maglehøjvej 26 i Hårlev, hvor de står tørt.

designermøbler
Det blev endvidere aftalt møblerne ikke udlånes.
Allan, Henning og Ulrik kører møblerne ud på adressen den 29. maj 2019 kl.
18.30.
09 Hvad kan vi gøre

Emnet blev indgående drøftet.

for vores medlemmer. Udadvendte

På nuværende tidspunkt arrangere Hefølge Borgerforening følge

idéer

arrangementer:
•

Fastelavn

•

Herfølgedag

•

Julekoncert

•

Sankt Hans

Der var enighed om at Herfølge Borgerforening ikke skal være et ”festudvalg”,
men at vi på en eller anden måde skal sprede det gode budskab.
10 Herfølge Syd
11

Ifølge Anders kæmper ALDI og Netto om pladsen.

Affaldsindsamling Niels orienterede om forløbet af arrangementet, som gik godt, ca. 50 personer
i Herfølge den 31. deltog og der blev indsamlet omkring 250 kg affald.
marts 2019

12

Orientering vedr.

Udvalget holder møde den 28. maj 2019.

Sankt Hans festen

Herfølge Borgerforening

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

www.herfoelgeborger.dk

Peter Aalbæk deltager mellem kl. 20.00 – 21.00.
Herfølge Spejderne sætter borde og stole op i gården.
Herfølge Spejderne takkes for det store arbejde de yder i forbindelse med
Sankt Hans festen.
Ole oplyste at kirken har udvidet spærringen på grund af skovkirkegården.
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Kaffeklubben.

Peter Aalbæk vil gerne have fortræde i kaffeklubben.

Noget nyt
Ifølge Lissie er der ikke aftalt nogen næste møde, men det forventes at blive
efter sommerferien.
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Eventuelt

På mødet blev møderække for ordinære bestyrelsesmøder samt temamøde
indtil og med næste årsmøde aftalt, se ”referathovede”.

Emner til kommende Der blev ikke givet nogen input.
bestyrelsesmøder
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