Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

23. november 2021, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Hans Christian
Henning
Henrik
Johanne
Lars
Lissie
Mark
Niklas
Niels
Ole
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Bjarne
Linda
René

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, 4681 Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

17. januar 2022, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde
24. marts 2022, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde
25. april 2022, Årsmøde

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

01

H.C. indledte mødet med at byde velkommen.

Velkomst ved

Opfølgning:

formanden
02
03

04

Valg af ordstyrer

Sonja blev valgt til ordstyrer.

Nyt fra faste

Petanqueklubben har meldt afbud, men inviteres til næste ordinære

medlemmer

bestyrelsesmøde (med skyldig hensyntagen til eventuelle coronarestriktioner).

Bemærkninger til

Ingen bemærkninger.

sidste referat
05

Siden sidst

H.C. orienterede om møde vedrørende aktiviteter på biblioteket, Uglen, med
en kraftig opfordring til at støtte op om disse mangfoldige tiltag og deltage.

06

Vælgermøde

Der var enighed om at vælgermødet generelt forløb ganske godt og i en god

vedrørende

tone. Der var endvidere ros til dirigent, tidstager og kortviser.

kommunevalget
den 7. november,

Taletiden på 1 minut blev vurderet til at være ret kort, specielt set i lyset af at

evaluering

der ofte blev stillet flere spørgsmål af gangen.

1

Herfølge Borgerforening
v/ Hans Christian Andersen
Åhmansvej 20
Tlf. 56 27 46 37
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Rækkefølgen på de valgte emner burde, set i bagklogskabens ulidelige klare
lys, have været byttet om. Det viste sig nemlig at de trafikale spørgsmål fyldte
rigtig meget blandt de spørgende deltagere.
Der var 4 af kandidaterne som er bosiddende i Herfølge.
Eventuelle alternative debatformer til fremtidige møder blev drøftet, for
eksempel paneldrøftelser ved mindre borde hvor kandidaterne skifter borde
undervejs.
07

Forslag om et
årligt tilbage-

Det blev aftalt at prøve og arbejde videre med en slags café-dialog-møde
mellem deltagerne og politikerne.

vendende møde
med Herfølges
borgere og
politikerne
08

Trafik,

Viadukterne blev indgående drøftet.

infrastruktur og
trafiksikkerhed er Som et forsøg har Køge Kommune besluttet af lukke viadukten over jernbanen
stadig et

på Svansbjergvej i nærmeste fremtid. Det blev aftalt at holde et vågent øje

hovedtema for os. med afledte konsekvenser i området.
Vi har godt fat i
det, men vi skal

H.C. orienterede om møde med udvalgt, hvor det var helt åbentlyst at de ikke

have det bragt

havde sat sig ind i det materiale Herfølge Bogerforeing havde fremsendt. Det

videre til

affødte en drøftelse om hvordan vi arbejder sammen med kommunen.

offentligheden og
politikerne

Omfartsvejen blev indgående drøftet.
Herfølge Borgerforening’s officielle holdning fremgår af tidligere udtalelse
udsendt af H.C.

09

Hvem skal bo i

Emnet blev drøftet med afsæt i et spørgsmål, fra en deltager på vælgermødet,

Herfølge ? Hvad er som ikke blev stillet til paneldeltagerne, om hvorfor Herfølge overhovedet skal
vores bud ?

vækste.
Det overvejes at tage emnet op på en workshop, hvor der også bydes på
frokost.

10

Nyt til

Hvorfor skal man melde sig ind i Herfølge Borgerforening, hvad er fordelene ?

medlemmerne ?
Nyhedsbrev (med

Det blev drøftet hvordan man særligt kunne ”kvittere” for medlemskab af

vores

Herfølge Borgerforening, for eksempel nytårsbreve, medlemsfordele eller

holdning/forslag

andet.

vedr. de
væsentlige
problemstillinger
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fra vælgermødet)
?
11

Eventuelt

Nytænkning af Herfølgedag blev kort drøftet.
Mark tilbød at den kunne foregå i og omkring sognegården. Der kunne være
for eksempel være foredrag inde i sognegården.
Niels nævnte at Salling Group rører lidt på sig i forhold til Hjørnegrunden.
Med udgangspunkt i liste ”Noget at tage fat på”, blev nedsat en
arbejdesgruppe til at komme med et oplæg til at strukturer ”de skibe vi har i
søen” og ”bolde vi har i luften”.
Arbejdsgruppen består at følgende:
•

Anders

•

H.C.

•

René

•

Ulrik

Emner til kommende Ingen bemærkninger.
bestyrelsesmøder

UK16012022
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