Referat

Bestyrelsesmøde (ekstraordinært)

Dato

21. februar 2022, kl. 19.00

Deltagere

Allan
Anders
Bjarne
Hans Christian
Henning
Johanne
Lars
Linda
Lissie
Mark
Nicklas
Ole
René
Sonja
Stig
Ulrik

Afbud fra

Henrik
Niels

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, 4681 Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

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

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

01

Velkomst ved

H.C. indledte mødet med at byde velkommen, som er ekstra i forhold til den

formanden

aftalte møderække. Årsagen til det ekstra møde er forberedelse af årsmøde, og

Opfølgning:

primært at aftale oplægsholder.
02

Valg af ordstyrer

Sonja blev valgt til ordstyrer.

03

Nyt fra faste

Petanqueklubben har ikke reageret på invitationen til mødet.

medlemmer
04

Bemærkninger til

Der er ikke udsendt referat fra sidste bestyrelsesmøde.

sidste referat
05

Siden sidst

H.C. orienterede om diverse arrangementer som er i støbeskeen med Lars
Kjelfred, Uglen, som primusmotor:
•

Dagsarrangementer, vandretur

•

Koncerter

•

Byttedag

H.C. er inviteret til at deltage i et arrangement på LilleSyd den 14. marts 2021,
hvor boligminister Kaare Dybvad Bek kommer. H.C. skal fortælle om Herfølge
Borgerforenings arbejde med Herfølge Vest.
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Køge Kommune har valgt at udskyde en række projekter på grund af de høje
priser der er i øjeblikket, man kommer simpelthen ikke så langt for pengene
som oprindelig forudsat. Det gælder blandt andet byudviklingen i Herfølge hvor
der er afsat kr. 326.000,06

Planlægning af

Det blev aftalt at kontakte leder af Center for Ungdomsstudier Søren Østergaard

årsmøde -

for at høre om han vil holde et indlæg til årsmødet, som blandt andet skulle tage

oplægsholder

afsæt i de tilbud og behov der er til unge i Herfølge.

Allan/H.C.

Der var enighed om at den formelle del af årsmødet afholdes som ”business as
usual”. H.C. udsender to-do-liste, som vil være identisk med tidligere år.
Henrik blev foreslået som toastmaster.
07

Trafikal

Bevæggrund for beslutningen om den forsøgsmæssige lukning af viadukten

infrastruktur. Bl.a. ved Svansbjergvej blev drøftet.
hvordan flytter vi
trafik ? – Ud og

Herfølge Borgerforening har den 6. februar 2022 sendt skrivelse til formand for

indkørsel på

Teknik- og Ejendomsudvalget Lene Møller Nielsen. Der er ikke kommet noget

Vordingbordvej før svar tilbage.
etablering af et
supermarked.

Lissie undersøger om skrivelsen er modtaget.

Lukning af
viadukt. m.m.

Der står et enigt udvalgt bagved beslutningen om den midlertidige lukning.
På nuværende tidspunkt mangler en godkendelse/tilladelse fra Politiet, for at
lukningen må gennemføres.
Endvidere er Køge Kommune i gang med at foretage trafiktællinger på de
omkringliggende veje, så datagrundlaget for at vurdere ændringer er tilstede.
Det blev drøftet at arrangere en temadag om infrastrukturen i Herfølge, blandt
andet set i lyset af at Køge Kommune skal udarbejde en mobilitetsanalyse.
Problemstillinger til temadag kunne være følgende:
•
Billesborgvej / Tessebøllevej
•
Hjørnet ved Billesborgvej / Vordingborgvej (supermarked)
•
Togforbindelse

08

Hjemmeside.

Det blev aftalt at nedsætte et udvalg som skal udarbejde et oplæg, til næste

Indretning,

bestyrelsesmøde, på en mere ”strømlinet” kommunikation til eksterne (uden

pasning. – Vores

for bestyrelsen).

forslag til arbejdsopgaveoversigt.

Udvalget består af følgende:

Forslag er

•

Anders

vedhæftet.

•

Bjarne

•

H.C.

•

Mark

•

Niklas

•

René
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Som en del af ovenstående arbejde blev det aftalt at gennemgå hjemmesiden
og luse ud i uaktuelle ”nyheder” og informationer.
Det blev aftalt at arbejde videre med det fremsendte forslag til ”Hvad arbejder
vi med” liste. Det er tanken at liste skal fungere som en slags logbog og
huskeliste for hvad vi har arbejdet/arbejder med. Listen opdateres løbende
hvis der er punkter hvor der er relevant nyt og mindst i forbindelse med
bestyrelsesmøder.
09

Nyt til

Tiltag afventer udfaldet af oplægget jf. punkt 08 Hjemmeside. Indretning,

medlemmerne ?

pasning. – Vores forslag til arbejdsopgaveoversigt.

Nyhedsbrev.
Indhold ?
10

Eventuelt

Der er ikke noget nyt fra Erhervsforeningen og Kaffeklubben.

Emner til kommende Ingen bemærkninger.
bestyrelsesmøder
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