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Referat Bestyrelsesmøde 

 
Dato 24. marts 2022, kl. 19.00 

 

Deltagere Allan 
 Anders 
 Hans Christian 
 Henning 
 Henrik 
 Johanne 
 Lars 
 Mark 
 Nicklas 
 Niels 
 Ole 
 René 
 Sonja 
 Stig 
 Ulrik 
 
Afbud fra Bjarne 
 Linda 
 Lissie  
    
Referent Ulrik 
 
Sted Åhmansvej 20, 4681 Herfølge 
 
Fordeling Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) 
 
Næste møde(r) 25. april 2022, Årsmøde  
  

Dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Opfølgning: 

         

01 Velkomst ved 

formanden 

H.C. indledte mødet med at byde velkommen.  

   

02 Valg af ordstyrer Sonja blev valgt til ordstyrer.  

   

03 Nyt fra faste 

medlemmer. I 

stedet for 

petanquefolkene, 

prøver jeg at få 

Jacob fra Det 

grønne Hus med 

til  punktet om 

fjervarme 

Det er ikke lykkedes H.C. at få fat i Jacob.  

   

04 Bemærkninger til 

sidste referat 

Der var ingen bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 21. 

februar 2022. 

 

   

05 Siden sidst H.C. orienterede ganske kort fra mødet den 14. marts 2022 på LilleSyd med 

boligminister Kaare Dybvad Bek, hvor H.C. var inviteret til at fortælle om 

Herfølge Borgerforenings arbejde med Herfølge Vest. 

 

 

http://www.herfoelgeborger.dk/
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H.C. orienterede endvidere om at han deltager i møde den 7. april 2022 med 

Køge Kommune med henblik på planlægning af workshop vedrørende Herfølge 

Vest. 

 

Køge Kommune planlægger at afholde workshoppen den 16. maj 2022, som 

overordnet set kommer til at dreje sig om Helhedsplanen. 

 

I forhold til det oprindelige oplæg har Køge Kommune insisteret på, at der skal 

flere boliger i det stationsnære område. 

 

Vallø Stift er ved at udarbejde oplæg til ophævelse af fredsskkovspligten på 

det stykke af deres skov som ligger nord for Herfølge Station på den anden 

side af jernbanen i forhold til det øvrige Herfølge Vest.  

   

06 Forslag om 

borgermøde om 

kommunens 

udlægning af 

fjernvarme. 

Niels opfordrede til at vi tager et lokalt initiativ. 

 

Det blev aftalt at nedsætte et udvalg som tager fat i Jacob fra Det grønne Hus 

for at blive klogere på området. 

 

Udvalget består af følgende: 

• Allan 

• H.C. 

 

 

Allan/H.C. 

   

07 Planlægning af 

årsmødet. 

Oplægsholder 

Søren Østergaard. 

Se bilag vedr. 

planlægning bl.a. 

hvem er på valg ? 

Søren Østergaard har givet tilsagn om at holde et indlæg på årsmødet. 

 

H.C. afklarer nærmere, med Søren, de specifikke rammer for indlægget, under 

overskriften ”muligheder for børn og unge i Herfølge”. 

 

Henrik accepterede hvervet som dirigent på årsmødet. 

 

Invitationen til årsmødet skal udsendes/offentliggøres senest 3 uger inden afhol-

delsen. Det vil sige den 4. april 2022, idet årsmødet afholdes den 25. april 2022. 

 

Det er aftalt at byde på et let traktement i forbindelse med årsmødet. Tilmelding 

skal ske til René. 

 

Nedenfor er oversigt over dem der er på valg, givet ud fra det som blev beslut-
tet på sidste årsmøde: 
 
Valggruppe A-E: 

• Alle blev valgt frem til årsmødet 2023. 

Valggruppe F:   

• Allan (på valg) 

• Anders (valgt frem til årsmødet 2023) 

• Bjarne (valgt frem til årsmødet 2023) 

• H.C. (valgt frem til årsmødet 2023) 

• Henrik (valgt frem til årsmødet 2023) 
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• Linda (suppleant) 

• Lissie (valgt frem til årsmødet 2023) 

• Nicklas (suppleant) 

• Niels (på valg) 

• Ole (suppleant) 

• René (på valg) 

• Ulrik (på valg) 

Alle som er på valg i valggruppe F tilkendegav at de var villige til genvalg. 
 
Sonja bad om at der findes en anden til posten som næstformand. 
 
Alle suppleanter er på valg til dette årsmøde. 
 
Lise Palm spørges om hun er villig til genvalg. 

   

08 Borgerforeningens 

udadvendte 

kommunikation. 

Hjemmesiden og 

øvrige kontakt 

udadtil. Referat 

fra udvalgets 

arbejde. Evt. bilag 

fremsendes 

senere. 

Anders orienterede om status fra den nedsatte gruppe som arbejder med 

opgradering af generelle kommunikation. 

 

Oprydning og aktualisering af oplysninger på hjemmesiden pågår. 

 

Det blev besluttet at slette Peter Aalbæk Jensen som konsulent fra 

adresselisten. 

 

Det blev foreslået at få en fotokyndig til at tage stemningsbilleder af Herfølge 

til hjemmesiden. 

 

Arbejdsgruppen fik mandat til at arbejde videre og det blev aftalt at ”go live” 

efter årsmødet. 

 

   

09 Dato for vores 

arbejdsdag 

vedrørende en 

ovverordnet 

drøftelse af 

trafikforholdene i 

Herfølge med 

henblik på et 

senere 

borgermøde om 

sagen. 

Dagsordenpunktet/temaet udsprang af drøftelse om omfartsvejen. 

 

Det blev pointeret at punkter anført i refaretet fra bestyrelsesmødet afholdt 

den 21. februar 2022 ikke udelukker en drøftelse af omfartvejen. De er blot at 

betragte som inspiration og således ikke fyldestgørende. 

 

Det blev aftalt at afvente ny VVM-undersøgelse. Det blev nævnt at kommunen 

er blevet bedt om at komme med et bud på 2 linjeføringer. Niels oplyste at han 

ikke er bekendt med at dette skulle være tilfældet. 

 

Den lokale infrastruktur vil blive påvirket af en omfartsvej, og det blev aftalt at 

prøve at sætte turbo på arbejdet med ”pro et con” i forhold til forskellige 

linjeføringer af en omfartsvej. Det medtages at togforbindelsen fra Herfølge til 

København opgraderes fra december 2022.  

 

Det blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe som skal komme med et oplæg 

til en temadag efter sommerferien. 

 

Arbejdsgruppen beestår af følgende: 

• Allan 

• Anders 
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• H.C. 

• Henning 

• Mark 

   

10 Erhvervs-

foreningens 

fremtidige 

virksomhed 

Erhvervsforeningen holder genralforsamling den 29. marts 2022 og her bliver 

det bestemt om den fortsætter eller ej, og i givet fald at den fortsætter i 

hvilken form.  

 

   

11 Nyt fra 

medlemmer ? 

Brevet fra Mikkel 

Ørum W. 

Brev fra Mikkel Ørum W. blev drøftet og svar på de enkelte spørgsmål blev 

adresseret. 

 

Det blev aftalt at H.C. giver Mikkel Ørum W. en tilbagemelding med henvisning 

til at henvende sig direkte til interessenterne. 

 

   

12 Eventuelt   

 

 

Sankt Hans udvalget holder møde den 28. marts 2022. 

 

Der arrangereres affaldsinsamling den 3. april 2022 fra kl. 10.00. 

 

Køge Kommune / Politiet har endnu ikke taget endelig beslutning om den 

midlertidige lukning af viadukten på Svansbjergvej. 

 

   

Emner til kommende 

bestyrelsesmøder 

Ingen bemærkninger.  
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