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Referat Bestyrelsesmøde 
 
Dato 24. november 2022, kl. 19.00 
 
Deltagere Allan 
 Anders 
 Bjarne 
 Hans Christian 
 Henning 
 Johanne 
 Lars 
 Lissie 
 Mark 
 René 
 Sonja 
 Ulrik 
 
Afbud fra Henrik 
 Linda 
 Niels 
 Nicklas 
 Ole 
 Stig 
     
Referent Ulrik 
 
Sted Åhmansvej 20, 4681 Herfølge 
 
Fordeling Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) 
 
Næste møde(r) 02. februar 2023, kl. 19.00, Bestyrelsesmøde 
 13. marts 2023 kl. 19.00, Bestyrelsesmøde 
 13. april 2023, kl. 19.00, Årsmøde (afholdes i Herfølge Hallen) 
 
Dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Opfølgning: 

         

01 Velkomst ved 

formanden 

En yderst veloplagt H.C. indledte mødet med at byde velkommen.  

   

02 Valg af ordstyrer En mindst lige så veloplagt Sonja blev valgt til ordstyrer.  

   

03 Nyt fra faste 

medlemmer. 

Der har ingen reaktion været fra petanque-klubben på invitationen til at 

komme på bestyrelsesmødet og fortælle om deres virke. 

 

Det blev aftalt at H.C. kontakter Biblioteket og Lissie kontakter Håndbold 

Klubben og Lokalhistrorisk arkiv for at høre om der er nogen af dem som 

kunne have lyst til at komme forbi og fortælle om hvad de går og sysler med. 

 

 

 

 

 

  HC/Lissie 

   

04 Bemærkninger til 

sidste referat 

Der er ikke udsendt referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 04. oktober 2022.  

   

05 Siden sidst Mødet med Teknik- og Ejendomsudvalget den 14. november 2022 blev aflyst. 

Der planlægges efter at holde et møde i starten af 2023. 

 

Køge Kommune har besluttet at Herfølge Bjergby bliver det officielle navn for 

udviklingsområdet i Herfølge Vest. 
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Niels har forhåndstilmeldt Herfølge Borgerforening til affaldsindsamling den 26. 

marts 2023. 

 

H.C. orienterede om møde vedrørende Hehedsplanen den 09. november 2022 

på Lille Syd med Økonomiudvalget, hvor der var et ”gæsteindlæg” fra en 

regionsdirektør fra MT Højgaard. Hans forventning er at boligmarkedet vil 

stabilisere sig i 2024. 

 

Vedrørende Herfølge Bjergby så er det stadig ikke afklaret hvor Køge 

Kommune ønsker at starte. 

 

Nyt om Herfølge Borgerforening i form af udarbejdelse / opdatering af folder 

blev drøftet. 

 

Mark foreslog at vi får nogen ”udefra” til at komme og give input til ”hvad gør 

vi for at holde os attraktive” – ”hvad bringer os videre”. 

 

René søger på foreninger (generelt) så der eventuelt kan linkes til dem fra 

hjemmesiden. 

 

Der blev nedsat et udvalg til opdatering af folder, bestående af følgende: 

 H.C. (tekst) 

 Linda (tekst) 

 Mark (tekst) 

 René (grafik/layout) 

   

06 Erfaringer på 

baggrund af 

lukning af 

Svansbjergvej-

viadukten. Vi 

bliver bedt om eb 

tilbagemelding til 

kommunen 

Erfaringer i forbindelse med lukningen af Svansbjergvejviadukten blev drøftet, 

følgende fremhæves: 

 Billister har ”lært” at køre via Bjergvej under lukningen af viadukten 

 Der er en fornemmelse af at pendlere har været meget utilfredse 

 

En efter-trafikmåling fra Køge Kommunen efterspørges. 

 

 

   

07 Nyt om bus og 

togdriften. 

Eventuel 

henvendelse til 

Region Sjælland 

vedrørende 

Præstøbussen 

Henvendelse til Region Sjælland afventer efter anbefaling fra Henrik.  

   

08 Hjemmeside. 

Design og indhold 

Indhold og design blev drøftet, og det blev aftalt at René kommer med oplæg 

til opdatering af hjemmeside. 

 

Følgende skal kunne tilgås på hjemmesiden: 

 ”H.C. opfølgningsliste” 

  

 René 
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 Referater fra bestyrelsesmøder (Ulrik genfremsender referater til 

René) 

 Officielle breve 

 

 Ulrik 

  

   

09 Eventuel igang-

sætning af vores 

reaktion på afsla-

get på ophævelse 

af fredskoven  

Det blev aftalt at H.C. udarbejder oplæg til reaktion enten, format overvejes 

for eksempel i form af brev eller kronik. 

 

René oplyste at han har kontakter blandt politikere, hvis det ønskes at tage 

kontakte direkte.   

 

 

   

10 Nyt fra 

medlemmerne ? 

Ingen bemærkninger. 

  

 

   

11 Mødedatoer frem 

til og med næst 

årsmøde 

Følgende møderække blev aftalt: 

 Bestyrelsesmøde, 02. februar 2023 

 Bestyrelsesmøde, 13. marts 2023 

 Årsmøde, 13. april 2023 

 

   

12 Eventuelt   

 

 

Der blev orienteret om Sankt Hans arragementet. Referat fra evalueringsmøde 

i arrangementsudvalget udsendes. 

 

   

Emner til kommende 

bestyrelsesmøder 

Planlægning af årsmøde.  

   
 
UK15012023 

 


