
Herfølge Borgerforening 

 

 Referat: Bestyrelsesmøde den 2. februar 2023 kl. 19.00. 

Deltagere: Allan, Anders Bjarne, Hans Christian, Henning, Henrik, Lars, Linda, Lissie, Mark, Niels, Ole, Renè, 
Sonja 

Afbud: Johanne, Ulrik, Nicklas 

Referent: Sonja 

Sted: Åhmansvej 20. 4681 Herfølge 

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

Næste møder: 13. marts 2023 kl. 19.00 – Bestyrelsesmøde, 13. april 2023 kl. 19.00 årsmøde (afholdes i 
Herfølgehallen) 

Dagsordenpunkt: Beslutning/behandling 

01 Velkomst ved formanden:                              Hans Christian bøde de fremmødte bestyrelsesmedlemmer 
velkommen. 

02 Valg af ordstyrer:                                              Sonja 

03 Nyt fra faste medlemmer:                              Ingen indbudt. Hans Christian blev opfordret til at kontakte 
Herfølge Bibliotek (Lars) Lissie foreslog Lykkeliga (Lykkeliga skal til at træne i Herfølgehallen) Lokalhistorisk 
Arkiv var også en mulighed. 

04 Bemærkninger til sidste referat.                    Ingen bemærkninger 

05 Siden sidst:                                                        Hans Christian refererede fra mødet med styregruppen vedr. 
helhedsplanen Herfølge Bjergby. 

06 Planlægning af årsmødet.                               Herfølgehallen er bestilt. Renè kontakter ”SuperBrugsen” 
m.h.t. fortæring og drikkevare. Oplægsholder (forslag) Præsteskoven v/Camilla, fjernvarme v/Jacob Det 
Grønne Hus, Skov v/Boas. Hans Christian undersøger mulighederne. 

07 Drøftelse på baggrund af styregruppemøde den 17. januar 2023. 

                                                                                  En livlig drøftelse af ophævelsen af fredskovpligten, 
butikscenter, underføring under jernbanen, Herfølge Bjergby, en evt. konsekvens af infrastrukturen i forb. 
m. Herfølge Bjergby. 

                                                                                  Hans Christian kunne oplyse at Marlene meget gerne kommer 
til et møde med ”os”. 

                                                                                 Hans Christian laver brev vedr. busforbindelse Stationsvej/Ll. 
Stationsvej, stationscenter samt miljøstyrelsen. – Jeg håber Hans Christian har styr på hvilke breve der skal 
skrives !!!!!!!!                           

08 Indvielse af den nye togdrift til København. Renè undersøger hvordan denne begivenhed skal markeres. 
Planlagt indvielse den 11. april kl. ??? 



09 Drøftelse af den kollektive trafikbetjening. Henrik gav en fyldestgørende information om den kollektive 
trafik m.h.t. bedre busbetjening og økonomien samt ændring af busruter. Niels er rent kommunalt kommet 
med et forslag der ændrer helt på busbetjeningen i Køge Bymidte. 

                                                                                  Hvem deltager i det indkaldte møde en 9. februar 2023. 

10 Evaluering af Sankt Hans 2022.                     Misforståelse er rettet. 

11 Fastelavn 2023                                                 Sonja orienterede om planlægningen, som går planmæssigt. 
Alle i bestyrelsen, der har mulighed for at deltage i ”festlighederne” bedes møde op kl. 13.00. Der skal 
sætte borde og stole op og tønder skal rigges til. Spejderne har forhandlet sig frem til en pris af kr.  

                                                                                 10,00 pr. bolle. 

12 Nyt fra medlemmerne                                    Bjarne stopper som formand for Herfølgehallen ved 
kommende generalforsamling. Mark mindede om hans forslag om at få nogen ”udefra” til at komme og 
give input til ”hvad gør vi for at holde os attraktive” – hvad bringer os videre. 

Evt.                                                                          Stig er stoppet i bestyrelsen – Anders sørger for en gave og 
Hans Christian skriver et kort. Renè vil overtale den nye brugsuddeler til at indtræde i bestyrelsen. Samtidig 
vil Renè undersøge muligheden for at Herfølgedagsudvalget stadig  kan holde deres møder i 

                                                                                Brugsens mødelokale. 

                                                                                 Udvalget til opdatering af folder holdt efterfølgende møde. 

                                                                                Emner til næste møde: Bestyrelsen fremover/konstituering. 
Hjemmeside Design og indhold (Renè) 


