
Kære alle 
I får her et meget kortfattet referat fra seneste bestyrelsesmøde, 17. januar 2022,  og som husket. 
  
Pkt. 1                 Drøftet 
  
Pkt. 2                 Sonja valgt som ordstyrer 
  
Pkt. 3                 Intet 
  
Pkt. 4                 Intet 
  
Pkt. 5                 Orientering om status på fjernvarmeprojekt drøftet. Hans Christian tager kontakt til 
boligforeninger, skoler, hallen mv. for at få en fornemmelse af hvordan de ser på sagen om ny 
varmeforsyning og at Herfølge Borgerforening aktivt vil gå ind i afklaring og muligheder for ny 
varmeforsyning, herunder med fokus på fjernvarmen. Borgerforeningen lægger op til et stormøde i 
efteråret om emnet. 
Sagen tages op på førstkommende møde. 
  
Pkt. 6                 Borgerforeningen takker pænt nej til at give et tilskud til festivaldag arrangeret af Herfølge 
bibliotek. Drøftelse af samarbejdet med biblioteket og at det ikke er hensigtsmæssigt med et overlap ift. 
aktiviteter. Hans Christian tager en snak med lederen af biblioteket. 
  
Pkt. 7                 Sagen drøftet og bestyrelsen beslutter at bede TEU om et møde. Her vil Hans Christian og 
Allan præsenterer Borgerforeningens forslag og synspunkter. Drøftelse af hvor mødet kan afholdes, flere 
muligheder. 
Bemærkning om at spejderhytten er under voldsomt pres af Vallø Stift, der tilsyneladende vil anvende 
arealet til noget andet. 
  
Pkt. 8                 Tak til alle frivillige der hjalp til på dagen.  Der var ca. 175t spisende og 450 til bål 
arrangementet. Et obs. Pkt. til næste år er forventninger til opbrud og oprydning af borde og stole. Har vi 
en for stram tidsplan? Gæsterne vil gerne hygge sig og har ikke travlt. Overveje ændret tidspunkt for 
spisning og bålarrangement. 
 Igen en drøftelse af konferencierens håndtering af sit hverv. Foreslå en tidsramme for båltale. 
Drøftelse af placering af musikken med fokus på lyden og så alle kan høre. 
Overveje anden layout af plakat. 
Drøftelse af markedsføring af Borgerforeningens arrangementer. 
  
Pkt. 9                 Foreningen har bannere til markedsføring. Plakater ligger til godkendelse. Mail sendt til 
tidligere deltagere. Der foreligger en plan over placering af de forskellige stande. Næste møde i 
arbejdsgruppen er aftalt. 
  
Pkt. 10              René lægger nyt om Herfølgedagen på hjemmesiden. Forslag til indhold og billeder er klar til 
foreningens hjemmeside. 
  
Pkt. 11               Intet  
  

Venlig hilsen 
  
Lissie Kirk 



 


