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Referat Bestyrelsesmøde 

 
Dato 16. maj 2022, kl. 19.00 

 

Deltagere Allan 
 Anders 
 Bjarne 
 Hans Christian 
 Henning 
 Johanne 
 Lars 
 Linda 
 Lissie 
 Nicklas 
 Niels 
 Ole 
 René (delvis) 
 Sonja 
 Stig 
 Ulrik 
 
Afbud fra Henrik 
 Mark 
     
Referent Ulrik 
 
Sted Herfølge Hallen, 4681 Herfølge 
 
Fordeling Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) 
 
Næste møde(r) 30. juni 2022, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde 
 15. august 2022 kl. 19.00, Bestyrelsesmøde 

 4. oktober 2022, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde 
 24. november 2022, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde 
 6. december 2022, kl. 18.00, (jule)Bestyrelsesmøde 
 
 

Dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Opfølgning: 

         

01 Velkomst ved 

formanden 

H.C. indledte med at byde velkommen til mødet, som var det første 

bestyrelsesmøde efter årsmødet. Mødet blev i øvrigt afholdt i umiddelbar 

forlængelse af workshop vedrørende Herfølge Vest, arrangeret af Køge 

Kommune. 

 

   

02 Valg af ordstyrer Sonja blev valgt til ordstyrer.  

   

03 Nyt fra faste 

medlemmer. 

Der var ikke indbudt nogen.  

   

04 Bemærkninger til 

sidste referat 

Der var ingen bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 24. 

marts 2022. 

 

   

05 Siden sidst H.C. orienterede ganske kort fra møde i Kollegtivtrafikgruppen, hvor han 

havde været stand in for Henrik. Det blev fremhævet at der generelt er et 

vigende passagerantal på busserne i Køge Kommune og at der arbejdes på 

”bæredygtige” busser. 

 

 

http://www.herfoelgeborger.dk/
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Endvidere orienterede H.C. om et samarbejde mellem Holmebæk Skolen og 

Herfølge Bibliotek Uglen vedrørende en Kulturfestival/workshop samt 

”herreværelset” der afholdes hver mandag fra kl. 13.00 til 15.00.  

   

06 Evaluering af 

årmødet 

Der var enighed om at årsmødet og det efterfølgende foredrag af Søren 

Østergaard gik godt. 

 

Hvis årsmødet igen afholdes i Herfølge Hallens festlokale overvejes det at 

sætte skilte med pile op således at det bliver nemmere at finde frem til lokalet. 

 

Det fremmødte persongalleri blev drøftet, idet der var flere ”ikke” medlemmer 

som var mødt op. Det blev vurderet på selve mødet at det ikke ville give 

problemer og de blev derfor ikke smidt på porten. 

 

Det overvejes fremadrettet at kalde årsmødet for en generalforsamling, i håb 

om, at det bedre signalere at det er en lukket fest, som vedtægterne rettelig 

tilsiger. 

 

 

Allan/H.C. 

   

07 Konstituering af 

bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde i henhold til vedtægterne: 

• Formand: Hans Christian Andersen 

• Næstformand: Sonja Zingg 

• Kasserer: Bjarne Rasmussen 

• Sekretær: Ulrik Kolbe 

• Formand for Aktivitetsudvalg: Sonja Zingg 

 

Endvidere blev følgende poster besat: 

• Presseansvarlig: Niels Rolskov 

• Webmaster: René Ljunggren 

• Kollegtivtrafikgruppe: Henrik Fisker 

• Børne- og ungeudvalget: Johanne Kongstad 

• Trafiksikkerhedsudvalg: Henning Lübcke 

 

Det blev aftalt, frem mod næste årsmøde, at arbejde på at få nye kræfter ind / 

have en plan for et ”generationsskifte” på udvalgte poster. 

 

Sonja har tidligere givet udtryk for at hun som udgangspunkt ikke ønskede 

genvalg som næstformand og pointerede at hun kun ville være næstformand 

ét år mere. 

 

Linda gav udtryk for at hun gerne ville hjælpe til Sankt Hans og Herfølgedag.  

 

Nedenfor er en oversigt over den samlede bestyrelses sammensætning efter 
Årsmøde 2022: 
 
Valgperioden for alle i valggruppe A-E løber frem til Årsmøde 2023. 
 

A Erhvervsforeningen: 

• Stig Christiansen (Super Brugsen) 

• Suppleant ikke oplyst 
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B Sports- og fritidsforeninger 

• Sonja Zingg (Herfølge Gymnastik Forening) 

• Henning Lübcke (Herfølgespejderne) 

• Suppleant Jan Hansen (Køge Svømmeklub) 

 

C Pensionistforeninger, Bibliotek, Menighedsråd og beslægtede fore. 

• Mark Jensen (Menighedsrådet) 

• Suppleant Bo Michael Hansen (Herfølgfe Bibliotekt, Uglen) 

 

D Øvrige foreninger (herunder beboer- grundejerforeninger) 

• Lars Jensen (grundejerforeningen Skovleddet-Holmehøj) 

• Suppleant ikke oplyst 

 

E Bestyrelser for skoler og daginstitutioner 

• Johanne Kongstad (Herfølge Skole) 

• Suppleant ikke oplyst 

 

F Privatpersoner i Herfølge 

• Allan Kok (valgt på Årsmøde 2022) 

• Anders Frandsen (valgt frem til Årsmøde 2023) 

• Bjarne Rasmussen (valgt frem til Årsmøde 2023) 

• Hans Christian Andersen (valgt frem til Årsmøde 2023) 

• Henrik Fisker (valgt frem til Årsmøde 2023) 

• Linda Kermeitel (suppleant) 

• Lissie Kirk (valgt frem til Årsmøde 2023) 

• Niels Rolskov (valgt på Årsmøde 2022) 

• Nicklas Folkbølle Christiansen (suppleant) 

• Ole Christophersen (suppleant) 

• René Ljunggren (valgt på Årsmøde 2022) 

• Ulrik Kolbe (valgt på Årsmøde 2022) 

 
 
Lise Palm blev valgt til revisor på Årsmøde 2022. 

   

08 Evaluering af 

workshoppen 

Workshoppen var godt besøgt. 

 

Der var enighed om at det var nogle gode oplæg, men selve workshoppen med 

de forskellige stationer var en lidt roddet erfære. 

 

Det blev aftalt at H.C. sender et brev til Køge Kommune, hvori der ”kvitteres” 

for afholdelsen af og dialogen på workshoppen. 

 

Foranlediget af spørgsmål på workshoppen blev det aftalt at H.C. tager fat i 

”Fjernvarme” Jacob med henblik på afholdelse af et borgermøde. 

 

Der blev nedsat et fjernvarmeudvalg, som skal arbejde videre med 

planlægningen. 

 

Udvalget består af følgende: 
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• Allan 

• H.C. 

• Lissie 

 

  

   

09 Opgaver der ligger 

lige for: 

 Infrastruktur – 

Vordingborgvej, 

togforbindelsen til 

december, evt. 

 Billesborgvej og 

Hestehavevej 

Der var et udtalt ønske om at få ”infrastrukturen” i offensiven, og der blev 

nedsat et udvalg til at arbejde videre med planlægningen af et internt 

temamøde for bestyrelse. 

 

Udvalget består af følgende: 

• Allan 

• Anders 

• H.C. 

• Henning 

 

Temamødet afholdes i spejderhytten, den 7. juni 2022 med start kl. 19.00. 

Henning og Stig sørger forplejning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Henning/Stig 

   

10 Information udad-

til. B.la. hjemmesi-

den 

”Nyindretning” af hjemmesiden pågår, og forventes at gå i luften inden for 

relativ kort tid. 

 

Det blev aftalt at linke til Køge Kommunes hjemmeside vedrørende Herfølge 

Vest fra Herfølge Borgerforenings hjemmeside. René kontakter Malene fra 

Køge Kommune vedrørende link til rette sted.  

 

 

 

 

 

 René 

   

11 Nyt fra 

medlemmer ? 

Blev ikke behandlet på mødet.  

   

12 Eventuelt   

 

 

Planlægning af Sankt Hans pågår. 

 

Herfølge Erhvervsforening overlevede en truende opløsning. 

 

Et berammet møde i Kaffeklubben er blevet udsat. 

 

Møderække for bestyrelsesmøder frem til årsskkiftet blev aftalt, se 

referathoved. 

 

   

Emner til kommende 

bestyrelsesmøder 

Ingen bemærkninger.  

   
 

UK229062022 

 


