
Beretning 2011. 

1. Bestyrelsen. 

Det er med glæde, jeg ser tilbage på nok et godt arbejdsår i Herfølge 
Borgerforening. Vi har stadig nye væsentlige opgaver at tage fat på, og vi får 
stadig udviklet de igangværende.  
Vi er privilegeret med et umiddelbart og tillidsfuldt samarbejde med mange 
lokale aktører. Det gælder både institutioner, foreninger og erhvervsliv, og jeg 
vil på bestyrelsens vegne rette en stor tak til alle, der har hjulpet os, og som vi 
har samarbejdet med i årets løb. 
I forbindelse med vores arrangementer har vi gode og trofaste 
samarbejdspartnere, og i denne sammenhæng vil jeg gerne benytte lejligheden 
til at takke Herfølge Bibliotek, Herfølge Menighedsråd, SuperBrugsen, 
Hammershus Bageri, Håndboldpigerne, Herfølgespejderne, Herfølgekoret, 
Zentropa samt de frivillige sjæle, der har deltaget. 
Der bør altid herske en vis ydmyghed, når man skal udtale sig om egen indsats, 
men vi fornemmer og bliver også bekræftet i, at vores eksistens har positiv 
betydning for udviklingen i lokalsamfundet. En væsentlig opgave for os er at 
være med til at skabe øget samarbejde og synergi på lokalt plan og vi får 
heldigvis tilbagemeldinger, der bekræfter det.  
Vi tager med glæde mod alle henvendelser. Vi tager stilling til dem og søger at 
uddrage de principielle problemstillinger, der ligger indbygget i henvendelserne. 
Det er så dem vi arbejder videre med enten i borgerforeningen eller ved at 
sende dem videre til relevante andre. 
Bestyrelsesarbejdet forgår i en god og ligefrem atmosfære. Mange forhold er vi 
enige om, men heldigvis bliver debatterne præget af de holdnings- og 



erfaringsmæssige forskelligheder, vi besidder. Det kan give indholdsrige 
udvekslinger, hvor ordene står i kø. Møderne er engagerede, og intet besluttes 
på rygmarven men med reel omtanke. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for den 
seriøse indsats, den udøver, og for det behagelige samvær, der gør det til en 
fornøjelse at deltage i møderne. 
Vi har nu en varm linje til et bryggeri med køligt øl. Desværre ligger det i Laos 
og det har betydet, at vi måtte sige farvel til Jon Bonne Eriksen, da han er blevet 
leder af bryggeriet. Jon har været særdeles aktiv i bestyrelsen og som kreativt 
element. Han har repræsenteret skolerne fra borgerforeningens start, og er 
senest indvalgt som personligt opstillet kandidat. Vi takker Jon for hans fine 
indsats i bestyrelsen og ønsker ham held og lykke i det nye job. I Jons sted er 
vores suppleant Peter Ålbæk indtrådt. Han har ligeledes været med fra 
borgerforeningens start, men er af arbejdsmæssige årsager ”på sidelinjen”. 
Han har til gengæld beredvilligt trådt til, når der blev kaldt. Således også nu. Vi 
byder Peter velkommen i bestyrelsen.  
2. Det politiske niveau. 

Hvem siger nej til et godt tilbud? – Det er jo det, vi er til Køge Kommune.  
Sådan mener vi også, vi opfattes. Vi besidder en alsidig afstemt reference til et 
stort lokalmiljø. Et lokalmiljø kommunen har ansvar for. Det vil fornuftige 
politikere selvfølgelig benytte sig af, og vi fornemmer også, det er tilfældet for 
politikerne i Køge Byråd. Vi har i årets løb haft lejlighed til gode, indsigtsfulde 
samtaler med byrådspolitikere, hvor vi har været med på råd. Økonomien har de 
senere år været trang, og når det drejer sig om at føre den aftalte (jeg skal 
skynde mig at indføje politisk vedtagne men ikke juridisk bindende) Planstrategi 
for Herfølge bykerne ud i livet, så har det været mere end nemt at følge med. 



Tempoet er lavt, og der sker meget lidt, men vi anser stadig Planstrategien som 
den grundlæggende plan for udviklingen i Herfølge.  
Der er dog løbet en del vand i stranden siden dens vedtagelse. Herfølge 
Borgerforening deltager derfor gerne både i en revurdering af planstrategien og 
et udviklingsarbejde med udgangspunkt i planstrategien.  
Vi får løbende henvendelser fra forvaltningerne om vedkommende sager og 
føler, at vores henvendelser til dem tages seriøst. Vi har dog måttet arbejde 
hårdt for at opnå denne situation. Tidligere sager har vist, at mangler dette 
samarbejde, kan det gå galt. Ombygningen af FAKTA er et trist eksempel på det. 
Det er vigtigt, at vi, som ved en nabohøring, bliver spurgt og får mulighed for at 
udtale os i respekt for gældende aftaler.   
Vi har deltaget i det store indledende møde samt to gruppemøder om Køge- 
LIV. Det er et folkeligt arbejde igangsat af Køge Erhvervsudviklingsråd og Køge 
Kommune. Formålet er at formulere visioner for alle væsentlige områder inden 
for det kommunale fællesskab. Det er en god ide, men svær at få fastholdt. 
Herfølge er i denne sammenhæng indtil nu havnet uden for bykortet. Så vi 
afventer bedre tider. Jeg deltager dog stadig i en byudviklingsgruppe for Køge 
by, men som engageret i den almene boligbevægelse.  
Vi har sendt en fornyet henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende 
busdriften i Herfølge. I den stiller vi følgende to forslag til ændring af vores 
busdrift: 
1. Vi foreslår, at alle rute 102A-busser kører ad samme rute rundt i Herfølge, og 

at der oprettes en separat rute til Præstø, der kører ad Vordingborgvej 
gennem Herfølge – ligesom den gamle rute 256 gjorde. 



Begrundelsen er: At betjeningen af Herfølge og af byerne syd for Herfølge bør 
adskilles. I dag kører hver fjerde bus 102A videre til Præstø på hverdage og alle 
busser i weekenden efter lørdag kl. 14. Det giver forvirring blandt passagererne, 
og skal man til Holmebæk-området fra en Præstø-bus, må man gå fra 
Holmebækvej til sin destination. Det kan være en lang vej for ældre og 
gangbesværede eller passagerer belæsset med varer. Desuden er det et 
irritationsmoment for passagerer, der skal længere mod syd – f.eks. Dalby, 
Rønnede og Tappernøje – at de skal forsinkes på grund af omvejen gennem 
Herfølge.   
2. Vi foreslår, at der indføres en afgang hvert 30. minut på rute 102A på lørdage 

efter kl. 14 og resten af weekenden. 
Vi mener, det er rimeligt, at betjeningen af Herfølge bliver af samme kvalitet 
lørdag - søndag som betjeningen af Hastrupkvarteret.  
Vi har netop fået en tilbagemelding Fra Teknik- og Miljøudvalget med lidt godt 
nyt.  
Fra den 9. december kører 102 A lørdag med halvtimesdrift fra kl. 14 – 20. 
Derefter med timedrift som hidtil. Søndag kører den med halvtimesdrift fra kl. 
10 – 19. Den øvrige tid med timedrift som hidtil. Bestemt en udvikling i den 
rigtige retning. I forbindelse med næste regulering i 2013 vil man undersøge 
mulighederne for en opsplitning af Herfølgeruten, så Præstøruten igen får sin 
egen linje. Det håber vi lykkes.  
Vi har sammen med jagtforeningen deltaget i arbejdet på at få frigjort det 
bortforpagtede  område syd og vest for skydebanen. Hele området er ifølge 
lokalplanen udlagt til rekreative formål. Det skulle nu være lykkedes fra 2013. 
Der etableres et Brugerlaug for området. Ideen er, at evt. øvrige interesserede 
foreninger/grupper med naturrelaterede interesser kan henvende sig som 



brugere og indgå i Brugerlauget. Der vil være offentlig adgang til hele arealet. 
Blot skal sikkerhedsreglerne overholdes i forbindelse med skydebanens 
aktiviteter. Et glædeligt resultat, der rummer mange grønne muligheder.  
3. Herfølge bymidte. 
Så sker der endelig noget med pladsen foran biblioteket. Teknik- og 
Miljøudvalgets forslag til indretning af pladsen har været til drøftelse med 
Herfølge Skole, Biblioteket og borgerforeningen. Vi synes godt om forslaget, og 
trods de få økonomiske midler, der er til rådighed, regner vi med et pænt 
resultat og med bedre udnyttelse af arealet. Det skulle være færdigt den 1. 
september.  
Så blev ombygningen af SuperBrugsen færdig, og vi fik en stor nyindrettet butik 
til rådighed. Posthuset var lukningstruet, men har nu overlevet ved at indgå i 
SuperBrugsen. Det er vigtigt at fastholde brugerfaciliteter i lokalområdet.  
På et af vores møder med politikere og forvaltning drøftede vi brugen af 
området på hjørnet af Vordingborgvej, Søllerupvej og Lille Stationsvej. Det vi 
dagligt kalder ”Smedegrunden”. Arealet er i følge planstrategien udlagt til 
handel og kommunen har fået forespørgsler vedrørende mulig etablering af en 
kædebutik med dagligvarer. Det har vi ingen indvendinger imod, men vi må 
forvente, at kommunen stiller krav om, at der i forbindelse med etableringen 
skabes nødvendige trafikregulerende forhold, eksempelvis en rundkørsel samt 
egne parkeringsforhold. 
Der var udsagn, der foreslog en yderligere udlægning til detailhandel på det 
grønne areal syd for Søllerupvej. Dette areal er udlagt til rekreative formål, og vi 
mener, at det bør bruges til sports- og idrætsformål. Vores ønske er med 
udgangspunkt i Herfølgehallerne og Herfølge Stadion, at få skabt en stort 



alsidigt sports- og idrætsanlæg, hvor hele familien kan tumle sig. Derfor er en 
fastholden af det grønne areal samt P-pladserne ved stadion af vital betydning.   
4. Arrangementer. 

Vore faste arrangementer er nu blevet så etablerede, at vi kan tillade os at kalde 
dem traditioner. Vi har stadig flot hjælp både fra egne rækker men som tidligere 
nævnt også udefra. 
Sankt Hans festen blev trods det noget ustadige vejr en fin aften. Mere end 100 
personer deltog i grill-arrangementet med musikalsk underholdning ag fælles 
sang. Ved bålet var Peter Ålbæk indleder og tovholder, Thomas Kielgast stod for 
båltalen og Herfølgekoret sang for på bålsangene. Hertil var alting en succes, 
men heksen havde sat sig våd og tung på bålet, så selv ihærdige fornuftige og 
ikke mindst ufornuftige forsøg på at få hende futtet af var forgæves. I år sørger 
vi for hun holder sig tør, så det bliver en herlig aften med fut i.   
Herfølgedag sidste lørdag i september holdtes denne gang ved Herfølge 
Bibliotek. Det er klart den foretrukne placering. Der var nye aktører med men 
også enkelte tidligere aktører, der faldt fra. Stemningen var god og placeringen 
gjorde, at der var mange flere besøgende end sidste år. Efter den fælles 
evaluering tror vi stadig på ideen med Herfølgedag. Der arbejdes på en 
udvidelse af aktørfeltet som bortset fra få, har været meget stabilt. Placeringen 
ved biblioteket fastholdes, så vi holder Herfølgedag på den nyistandsatte plads 
foran biblioteket den sidste lørdag i september. 
Julekoncerten med Herfølgekoret var igen en smuk, stemningsfuld succes. Koret 
gav en flot koncert for et talrigt publikum. Både i kirken og bagefter i 
sognegården var stemningen høj. Ingen tvivl om at korets indsats var til stor 
glæde for de mange fremmødte. 



Fastelavnsfesten overgik endnu engang sig selv med hensyn til fremmødte. 
Næsten 200 festligt udklædte børn og mindst det dobbelte antal voksne mødte 
op. Det blev en fin eftermiddag med god stemning. Køge Spillemandsforening 
mødte op med 13 musikere og Søren Lond gav den som legetante i bedste stil.  
Vi må til gengæld med skam erkende, at vi havde undervurderet børnenes 
kræfter. Børnene fra 7 år og opefter fik tønderne slået ned inden alle havde 
prøvet at slå. Den går ikke, så tønderne næste skal naturligvis kunne stå 
distancen noget længere.  
5. Planer/visioner. 

Vi har planlagt, at indbyde Herfølges borgere til et temamøde om trafik. Der har 
jo i en del år været tale om en omfartsvej til afhjælpning af stevnstrafikken. Vi 
har ønsker om fartdæmpning af Billesborgvej og flere andre trafikale ændringer. 
Vi vil starte med et oplæg fra en trafikkyndig udefra. Bagefter bliver der et 
”ideværksted”, hvor vi alle kan fremkomme med vores synspunkter. Håbet er, 
at vi kan opnå en samlet vurdering set både i nutids- og fremtidsperspektiv. 
Vi har også planer om et ”fremtidsværksted” om lokal identitet.  
Vi arbejder stadig på at finde løsninger, der kan give børn og unge i Herfølge 
bedre trivselsmuligheder.   
6. Afrundende bemærkninger. 

Der er stadig masser af spændende opgaver, at tage fat på. Vi håber, at vi kan 
indgå, så vi opleves som en ægte håndsrækning i forbindelse med udviklingen i 
Herfølge. Vi står gerne til rådighed, men vi blander os bestemt også på eget 
initiativ. Vi arbejder stadig på at få styrket det lokale sammenhold. Ikke i 
modsætning til andre, men for at opnå følelsen af både fysisk og kulturelt at 



høre til et sted. Herfølge som vores fælles tumleplads, hvor vi efter behov og 
overskud, kan indgå i et alsidigt kultur- og fritidsliv, og hvor der er godt at bo.  Vedr. selve mødet: 
• Indkaldelse. Presse, plakater mv.. Niels. 
• Oplægsholder (tema). Marie Stærke. Hun tager sikkert formanden for 

kulturudvalget med. 
• Dirigent/indleder tema. Niels 
• Dirigent årsmøde. Niels 
• Referent af mødet. Ulrik 
• Materiale ved evt. afstemning. Bjatne 
• Vedtægtsændringer. NB. Antal af revisorer fra to til en. Forslag vedhæftet. 
• Øl og vand. Anders  
• Gave/opmærksomhed til oplægsholder. Anders 
• ? 
• ? 

Mvh. 
Hans Christian  
  

  
 


