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Referat Bestyrelsesmøde 

 
Dato 04. oktober 2021, kl. 19.00 

 

Deltagere Allan 
 Anders 
 Hans Christian 
 Henning 
 Henrik 
 Jan 
 Johanne 
 Lars 
 Linda 
 Lissie 
 Mark 
 Niels 
 Ole 
 René 
 Sonja 
 Stig 
 Ulrik 
 
Afbud fra Bjarne 
 Nicklas  
    
Referent Ulrik 
 
Sted Åhmansvej 20, Herfølge 
 
Fordeling Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) 
 
Næste møde(r) 07. november 2021, kl. 14.00, Vælgermøde  

23. november 2021, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde 
07. december 2021, kl. 18.00, Julefrokost 
17. januar 2021, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde 
24. marts 2021, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde 
25. april 2021, Årsmøde  

  

Dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Opfølgning: 

         

01 Velkomst ved 

formanden 

H.C. bød velkommen til bestyrelsesmødet, som første ordinære 

bestyrelsesmøde efter årsmødet, der blev afholdt 20. september 2021 

(udskudt på grund af Covid-19 restriktioner). 

 

   

02 Valg af ordstyrer Sonja blev valgt til ordstyrer.  

   

03 Nyt fra faste 

medlemmer 

Punktet tages op et kommende bestyrelsesmøde.  

   

04 Bemærkninger til 

sidste referat. 

Indberetning til 

Nordea 

 

Der er ikke skrevet referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde. 

 

Oplysninger til Nordea vedrørende bekræftelse af identitet på bestyrelsens 

medlemmer afleveres til H.C. senest i morgen, den 05. oktober 2021, idet H.C. 

har aftalt med Nordrea Køge at materialet afleveres direkte til dem i løbet af 

indeværende uge. 

 

   

05 Siden sidst Henrik orienterede om at årets julekoncert i Herfølge Kirke, hvor Herfølge 

Borgerforening af medarrangør, afholdes den 08. december 2021 kl. 19.00. 

 

 

http://www.herfoelgeborger.dk/
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Det blev aftalt at H.C. i lighed med tidligere år byder velkommen til koncerten. 

 

Niels udleverede skitse vedrørende skovrejsning i Herfølge, som skal 

behandles på møde i Køge Byråd den 07. oktober 2021 vedrørende 

naturhandleplan. 

 

Emnet blev kort drøftet, blandt andet forholdet mellem eng kontra skov og 

indvirkning på udsyn. Dette forhold er ifølge Niels medtaget i kommunens 

sagsfremstilling. 

 

   

06 Konstituering af 

bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig i hold til vedtægterne. Se efterskrift i referat fra 

Årsmøde 2021. 

 

Det blev aftalt ikke at medtage diverse nedsatte udvalg i referatet fra 

årsmødet. 

 

   

07 Årsmødet den 20. 

september 2021. 

Evaluering. 

Der var enighed om at årsmødet generelt gik godt. Der var dog et par enkelte 
”skønhedspletter” på mødet, blandt andet vedrørende valg af suppleanter i 
valggruppe A til E samt offentliggørelsen af indkomne forslag forud for  
årsmødet. 
 
Søren Boas´s gennemgang af arbejdet med Herfølge Vest fik flere roser med 
på vejen. 
 

Ulrik har udsendt udkast til referat fra årsmødet. Konstitueringen af 
bestyrelsen medtages i referatet, som efterskrift. 
 
René ligger referatet samt bilag på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 Ulrik 

  

 René 

   

08 Kommuneplans-

revision 

Det blev konstateret at Herfølge Borgerforening har indsendt høringssvar. 

 

Det forventes at kommuneplanen vedtages til december 2021. 

 

Emnet blev ikke behandlet yderligere på mødet. 

 

   

09 Herfølgedag den 

25. september 

2021. Evaluering. 

I forbindelse med evalueringen fremhæves følgende punkter: 

 Standene fra de fremmødet politikere fyldte meget i ”gadebilledet”, 

der var dog enig om at de lokale kanditader er velkommen  

 Spejderne følte sig lidt overset 

 Der var flere sidsteøjebliksafbud fra udstillere 

 Placering af stande/udstillere skal styres mere fremadrettet 

 Stand til Herfølge Borgerforening overvejes 

 Det skal henstilles til udstillere at de ikke pakker sammen før tid  

 

Det blev aftalt at opmåle pladsen/området således at der kan udarbejdes en 

oversigtsplan i et målestoksforhold, således at det er muligt bedre at disponere 

arealet og anvise placering til udstillere. H.C. og Anders foretager opmålingen.    

 

Sonja opfordrede til at flere meldte sig til udvalget som arrangere Herfølgedag. 

Det består p.t. af Dorte, Sonja og Stig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H.C./Stig 
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Drøftelse af indlæg på Facebook blev indgående drøftet. 

 

H.C. benyttede lejligheden til at henvise til mail vedrørende præcisering af 

hvem der kan udtale sig på Herfølge Borgerforenings vegne. 

 

Der bør udarbejdes et oplæg til formål og håndtering af Facebook gruppen, 

herunder kriterier for følgende: 

 Hvad kan/må man lægge op, og eventuelt præcisering hvad man ikke 

må lægge op (partipolitiske indlæg) 

 Kriterier for sletning/udsmidning af indlæg  

 

P.t. kan administratorer af Facebook gruppen slette indlæg. 

 

   

10 Vælgermøde 

vedrørende 

kommunevalget 

den 07. november 

2021. Herunder 

vores holdning til 

møde med 

regionspolitikere 

H.C. har udsendt til invitation til de lokale partiforeninger, og der er kommet 

positive tilbagemeldinger om deltage fra følgende: 

 Alternativet 

 Enhedslisten 

 Ny Borgerlige 

 SF 

 Socialdemokratiet 

  

H.C. rykker de partier som ikke har svaret tilbage endnu. 

 

Udvalget holder møde igen torsdag den 7. oktober 2021, hvor spørgsmål til 

politikerne formuleres. 

 

   

11 Nyt til 

medlemmerne 

Håndtering af medlemmers persondata blev kort drøftet. 

 

René kontakter Bjarne for aftale af håndtering af registrering af medlemmer, 

blandt andet i relation til udsendelse af nyhedsmail. 

 

 

 

 René 

    

12 Møderække Møderække for ordinære bestyrelsesmøder frem til næste årsmøde blev aftalt, 

se ”hoved” på nærværende referat. 

 

   

13 Eventuelt Ingen bemærkninger.  

   

 Emner til kommende 

bestyrelsesmøder 

Ingen bemærkninger.  

   
UK06072020 

 


