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Herfølge Borgerforening.

Beretning 2020 - 2021.
Der er forhold, der kan sætte selv stålsatte vedtægter til vægs. Vi skulle jo have været samlet til årsmøde i
april 2020 og april 2021, men vi har været nødt til at udsætte dem på grund af corona-krisen.
Med coronavirussens indtog i Danmark har vi været vidner til scenarier og politiske tiltag, som vi før ville
have opfattet som den rene fantasi. Vi har fået bekræftet, at alt liv både sundhedsmæssigt og miljømæssigt
er afhængigt af menneskehedens håndtering.
Vi er jo på mikroplan en del af denne virkelighed, og den er derfor en overordnet skabelon for vort lokale
udviklingsarbejde.
Vi har derfor måttet aflyse vores arrangementer og årsmøder fra april 2020 til september 2021. Vi har dog
kunnet gennemføre to fysiske bestyrelsesmøder og et på Teams – et forsøg, der lykkedes ganske godt. Det
har givet os udfordringer i forbindelse med overholdelsen af vores vedtægter. Vi håber dog, vi fra i dag og
fremover slipper for den slags problemer.
Her følger så den beretning, der skulle have været aflagt på årsmøderne i april 2020 og april 2021.
Hvad er der sket i de forløbne år, og hvad har vi foran os?
Generelt set har vi haft en fantastisk spændende og arbejdsom periode. Vores arrangementer har, mens
det var muligt, fundet en god form og er velbesøgte.
Fingerplanens udvidelse har skabt fornyet mulighed for realiseringen af Herfølge Vest.
”Byparken” eller snarere skoleparken har taget form og anvendes flittigt af skolens børn til leg og ophold.
Projektet er dog ikke færdigt, der mangler penge til at få gjort det færdigt. Det er også en skam, at
kommunen ikke sørger for at vedligeholde den. Det ser forfærdeligt ud mod fortovet omkring skolen.
Gadekæret har efter min mening fået et fornemt løft, og det bruges af alle aldersgrupper.
Et nyt spændende folkeligt initiativ har på det sidste båret frugt. Det er købet af Præsteskoven. Det
lykkedes en dygtigt arbejdende initiativtager at få folkelig- og erhvervsmæssig opbakning til købet, og ved
kommunens solide medvirken lykkedes det at samle de fornødne økonomiske midler. Nu er der sikret et
vidunderligt, rekreativt område til glæde for os alle. Herfølge Folkeskov har set dagens lys, og
borgerforeningen har også støttet indsamlingen ved at købe skovbeviser.
En lokalfolkelig indsamling er sket før. I 1965 tog nogle Herfølgeborgere initiativ til at sælge folkeaktier med
det formål at bygge en spejderhytte.
Resultatet blev Påskebjerghytten, der ligger fint på Valløs fredede jord ved Påskebjerg.
Det viser betydningen af en opvakt og initiativrig lokalbefolkning.
Kommunen har udsendt et forslag til Planstrategi 2020 med undertitlen ”Bæredygtig udvikling set gennem
FN’s verdensmål”.
Den omhandler:
• Indarbejdelse af nye arealer fra fingerplan 2019.
•

Erhvervsområder.

•

Andre plantemaer, der er en naturlig konsekvens af kommunens arbejde med FN’s verdensmål og
ambitionen om at blive CO2-neutral kommune inden 2050.

Temaerne i planforslaget forventes medtaget i forbindelse med den planlagte revision af Kommuneplanen
fra 2017.
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Vi er tilfredse med forslaget, da vi ved, at kommunen bakker op om vores forslag til udbygningen i Herfølge
Vest. Der er en del formelle forhold, der skal afklares, og der er ikke mindst jeres input, der skal
medtænkes, men vi regner med, at komme i gang i en nær fremtid.
Det var jo en borgergruppe i Herfølge, der var med til at sætte et afgørende præg på Kommuneplan 2017’s
afsnit om Herfølge.
I forlængelse af et stort borgermøde i 2015 om en bydelsplan for Herfølge blev der nedskrevet
en ”Hvidbog” indeholdende temaer, der rummede synspunkter vedrørende det samlede byliv og den
videre byudvikling. - Et alsidigt bud på udviklingen af et lokalsamfund.
Efter udvidelsen af fingerplanen aktualiseredes planen for byudviklingen af Herfølge Vest. Hvidbogen
rummede mange ideer og holdninger til denne udvikling, og dem har borgerforeningen loyalt kunnet
arbejde videre ud fra:
Bæredygtig udvikling, bæredygtigt byggeri, anderledes og differentierede boformer og vægt på økologi var
centrale udsagn i flere af temaerne, og disse værdier er udgangspunkter for en fremtidsorienteret
byudvikling.
Det drejer sig ikke om ”hippieagtig” eller alternativ forsøgsvirksomhed, men om rationel pragmatisk
nødvendighed set i lyset af samfundsmæssigt vedtagne forventninger og mål.
Vi fik en inspirerende kontakt med Lise Palm og Peter Aalbæk og fik forelagt deres ideer for Herfølge Vest.
Bestyrelsen nedsatte efterfølgende en arbejdsgruppe med det formål at lave et forslag til udviklingen af
Herfølge Vest og et stationsnært center, som allerede var et udviklingsmål, men som nu aktualiseredes af
fingerplansudvidelsen.
I samarbejde med Lise Palm, der samtidig er byplanlægger, fik vi skabt et forslag, hvis formål var at skabe
overblik over de processer, der er en forudsætning for at kunne udvikle Herfølge Vest som en ny bydel. En
bydel med en høj grad af egenart og kvalitet og baseret på de førnævnte vedtagne værdier. Forslaget blev
vedtaget af borgerforeningens bestyrelse.
Forslaget tog udgangspunkt i det materiale, som Herfølgeborgere, forvaltning og politikerne i Køge havde
udformet i fællesskab. Det omhandlede bydelsplanens samlede areal både det kommunale areal og de
private lodsejeres arealer. Men hvordan stillede de private lodsejere sig til forslaget?
Bestyrelsen besluttede, at udvalget søgte samarbejde med de private lodsejere i Herfølge Vest. De tre
lodsejere: Vallø Stift ved Søren Boas, Jørgen Mikkelsen og Peter Aalbæk. viste stor åbenhed over for et
samarbejde og tog meget positivt imod vores forslag.
Det medførte et særdeles inspirerende og iderigt samarbejde. De tre lodsejere indgik konstruktivt i
arbejdsgruppens arbejde, og vi besluttede fælles at arbejde videre i det udvidede udvalg. Allerede fra
starten var der stor konsensus om forslagets idegrundlag. Det var således en enig gruppe, der gik i gang
med at udvikle den værdimæssige og den fysiske udformning af Herfølge Vest ud fra borgerforeningens
forelagte forslag.
Som en sidegevinst medførte det også forslag til væsentlige udviklingsperspektiver for det omkringliggende
lokalområde.
Først var opgaven dog at få konkretiseret forslaget til udbygningen af Herfølge Vest og få skabt en
visualiseret udformning, der kunne præsentere det.
Altså ud over tekst skulle der være nogle streger, tegninger og billeder.
Her ville det være et absolut gode at få professionel hjælp. Borgerforeningen har god kontakt til byrådet og
forvaltningerne og føler sig hørt, men økonomiske muskler har vi ikke. Det dilemma løste Vallø Stift, Jørgen
Mikkelsen og Peter Aalbæk. De dækkede udgifterne, så vi kunne kontakte arkitektfirmaet Vandkunsten
(Bl.a. Tinggården) og arkitektfirmaet Werk til hver for sig at beskrive forslagets ideer og en fysisk
visualisering af Herfølge Vest og det stationsnære center.
Ideen var at vælge det forslag, vi fandt bedst.
Vi havde særskilte arbejdsmøder med de to arkitektfirmaer, hvor vi fik afstemt de indholdsmæssige
forventninger. Begge firmaer fremkom med særdeles spændende og visionære forslag. Vi havde virkelig
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svært ved at vælge, hvilket forslag vi skulle foretrække. Det bedste ville være, hvis de to forslag blev
samarbejdet.
Både Vandkunsten- og Werkarkitekterne havde evne og smidighed til den opgave, og resultatet blev et
fælles forslag, som vi var meget begejstrede for, og som vi glæder os til at præsentere for jer på
temamødet senere i aften.
Jeres synspunkter på temamødet vil indgå i det videre arbejde med projektet, og vi regner med, at vi
sammen med kommunen kan præsentere det på et borgermøde for Herfølges borgere. Af hensyn til den
samlede planlægning bliver det nok først ind i det nye år.
Borgerforeningen har infrastrukturen som et fast tema, og gennem årene har vi måttet konstatere, at det
er et svært, omskifteligt og problemfyldt tema. Der arbejdes med en stående vurdering af den eksisterende
infrastruktur og dens vedligehold, erkendte behov for ændringer og ikke mindst de sikkerhedsmæssige
forhold. Hertil kommer, at den samlede udvikling af infrastrukturen skal ses i lyset af de miljømæssige krav
og forventninger, der stilles.
På det overordnede plan skal Køge Kommune sikre en god løsning for sine borgere og i samspil med
kommunens omgivelser. For Herfølges vedkommende skal kommunen lave lokale planer, der kan
imødekomme de behov, der bl.a. kommer som følge af den længe ventede opgradering af togforbindelsen
Lille Syd. Den kommer efter planen i december 2022. Det skal bemærkes, at banen skulle være taget i brug i
2018, og nye Herfølgeborgere har etableret sig her med det for øje. Der kører elektriske tog med tilhørende
signaler rundt i hele Europa. Så hvorfor den stump bane skulle være særligt tidskrævende at etablere, er en
gåde. Et andet forhold er de behov, der opstår, som følge af den ønskede etablering af et stationsnært
center og den kommende udvikling i Herfølge Vest.
For to år siden blev forslaget om en linjeføring af en kommende stevnsvej sendt i høring af Vejdirektoratet.
Det skabte stort røre. Et alternativt forslag kom på banen i høringsfasen. Det indeholdt en vejføring
gennem Herfølge syd - et forslag, der er i klar modstrid med borgerforeningens- og kommunens forslag til
byudvikling i Herfølge.
Borgerforeningen har været i TV-Lorry, TV-øst, i den lokale presse og til høring i Vejdirektoratet. Vores
holdning har været klar hele vejen igennem. Vi ønsker ikke en trafikeret Stevnsvej gennem vores område.
Det har vi sendt som vores høringssvar til Vejdirektoratet. Sagen er nu til ny vurdering i Vejdirektoratet. Vi
ved ikke, hvornår næste udspil kommer, så vi afventer.
Vi har fremsendt et kommenteret og visualiseret forslag til trafiksikring af Søllerup- og
Svansbjergviadukterne til Køge Kommune. Vi har efterfølgende haft et møde med forvaltningen og en
repræsentant fra byrådet. Forslagene blev positivt modtaget, men kommunen mangler desværre
anlægskroner. Vi foreslår, at der laves prisbillige delløsninger, der kan arbejdes videre på med henblik på et
trafiksikkert resultat. Vi anser trafiksikring af viadukterne, som en akut opgave.
Borgerforeningen har fremsendt et forslag til skiltning af de mange lokale stier i Herfølge. Det kan hjælpe
gående med at finde rundt samt give mulighed for at planlægge gåture i vores by. Vi håber, at der kan
findes midler til at realisere det.
Infrastrukturen er et særdeles spændende og vigtigt arbejdsområde, som borgerforeningen er meget
optaget af. Heldigvis har vi et godt og tillidsfuldt samarbejde med forvaltningen i Køge.
Vi har en fast repræsentant i Kollektivtrafik Borgergruppen. Vi arbejder fortsat for en ændring af bus 102A’s
rute, så bussen til Herfølge og bussen til Præstø deles op i to selvstændige ruter. Det er en fordyrelse, men
det kan også kaldes en investering og evt. give mulighed for, at Præstø-bussen kan betjente Sædder og
Alkestrup. Der har hidtil ikke været megen medvind på den ”cykelsti”, og i disse coronatider bliver det
sikkert svært at vende vinden. En anden arbejdsopgave er at indtænke den fremtidige busbetjening af
Herfølge Station, når de direkte tog til København fra Herfølge begynder at køre.
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I ”corona-april” 2020 fornemmede vi, at kommunen ville sætte nogle penge af til allerede eksisterende
projekter. Så vi genindsendte omgående ansøgningen om en renovering af buslommerne på Hestehavevej.
Det er et årelangt ønske, som vi havde håbet, var klaret i 2019. Men til dato er der ikke sket noget.
Køge Kommune satser på at indtænke FN’s verdensmål i den fremtidige planlægning. Teknik- og
Miljøforvaltningen har etableret et ”Grønt Forum”, hvor interesserede borgere og foreninger i samarbejde
med forvaltningen kan udveksle ideer og tiltag med henblik på en grøn omstilling. Vi deltager i dette
arbejde, som vi jo også gjorde i Agenda 21-udvalget. Det hænger jo fint sammen med vores ønske om
udviklingen i Herfølge.
Vi arbejder stadig på stisystemet ”Den grønne Ring”. Et stisystem, der danner en ring om Herfølge, og hvor
man kan færdes så vidt muligt uden vejtrafik. Der har allerede været stivandringer i Herfølge Øst med fin
deltagelse. Det er en landskabelig meget smuk tur, men dele af ruten er kun anvendelig med godt fodtøj og
god førlighed. Vi håber, at stiforløbet kan udvikles, så alle kan få glæde af det. Vi samarbejder med
Hjerteforeningen og håber på, at stierne får en kvalitet, så dele af stierne kan indgå som ”hjertestier”.
Borgerforeningen deltager også i den årlige affaldsindsamling, der har fast mødested ved Herfølge
Bibliotek.
Som nævnt i min indledning har vi været glade for den fine opbakning, der har været til vores
arrangementer, altså dem vi nåede.
Arrangementerne er vores udadvendte kvittering for at være berettiget som borgerforening. Vi skal ikke gå
andre aktører i bedene, men vi fornemmer, at vores udspil er accepterede og blevet en del af den lokale
tradition. Det er godt at kunne mødes med hinanden og på uforpligtende vis blive set og være med i noget.
Det gælder for gamle Herfølgeborgere til bekræftelse og for nye som en mulighed for kontakt til det lokale
kulturliv.
Bortset fra disse skumle bagtanker er arrangementerne bare mødesteder, hvor vi kan hygge os sammen.
I forbindelse med vores arrangementer har vi gode og trofaste samarbejdspartnere. I denne sammenhæng
vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Herfølge Bibliotek, Herfølge Menighedsråd, præsterne og
sognemedarbejdere, SuperBrugsen, Hammershus Bageri, Herfølgespejderne, Herfølgehallen,
Herfølgekoret, Peter Aalbæk samt de øvrige frivillige, der har deltaget.
Vores kalenderår går jo fra årsmøde til årsmøde, dvs. fra april til april. Så første arrangement i 2019 var
sankthansfesten i Sognegården.
Sankthansfesten forløb fint. Vejret var strålende. I sognegården var der fyldt til sidste plads, grillerne var på
overarbejde, og gruppen Nordlys leverede dejlig varieret musik, og der var god stemning. Efter spisningen
var der fakkeltog til bålpladsen, hvor Peter Aalbæk var konferencier, og Anders Ladegaard Borch holdt
båltalen.
Herfølgedag sidste lørdag i september holdtes igen på pladsen ved og på Herfølge Bibliotek og var også
denne gang udvidet op langs legepladsen. Arrangementet har fået nok et løft, og det smitter af på
publikumsdeltagelsen. Vejret var godt og solrigt, og der var stor deltagelse af både nye og faste aktører og
et alsidigt tilbud af lokal kunst, kunsthåndværk og flot design. Ikke uvæsentlig var udbuddet af mad og
drikke. Søren og De blå Piller leverede nok engang et fint musikalsk indslag.
Igen skulle man tro, det var juleaften, så fyldt var kirken, men det var vores Herfølgekor og dirigent Otto
Laust Hansen, der nok en engang leverede den årlige julekoncert. Det var vanen tro en smuk,
stemningsfuld oplevelse. Koret synger jo dejligt. En smuk oplevelse i kirken og et dejligt samvær i
sognegården bagefter. Der er ingen tvivl om, at korets indsats, både kunstnerisk og dets praktiske afvikling
af aftenen, var til stor glæde for de mange fremmødte.
Fastelavnsfesten i 2020 blev en fin eftermiddag med god stemning. Der var en god tilslutning og mange
festligt udklædte børn. Tønderne for de små og mellemste årgange holdt stædigt ud trods mange
velrettede slag. Køge Spillemandsforening var igen mødt op og spillede veloplagt under slagets gang.
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De stædige tønder bevirkede dog, at legetanten Søren Lond fik mindre tid. Herfølgespejderne ydede en fin
indsats i cafeen, og de vil gerne komme igen.
Så kom coronaen! Alt foreningsarbejde gik i stå, og vores årsmøde var i nødhavn indtil nu september 2021.
Vores arbejde har i perioden haft tyngde i visionen om Herfølge Vest og tilknyttede problemstillinger. Det
vil det fortsat have i årene fremover. Vi håber dog ikke, at det har overskygget vores opmærksomhed på
det vigtige og brede erhvervs- og kulturarbejde, der foregår, det er jo et centralt udgangspunkt i vores
forening.
Vi ønsker fortsat at være et lokalt samarbejdsforum. Et sted, hvor man kan henvende sig med udbytte, og
hvor vi udover at løse egne opgaver, vil kunne hjælpe med at kanalisere ønsker og forventninger til andre
aktører. Vi vil gerne medvirke til at styrke den lokale identitet. Lokal identitet er både et aktiv og en god
fornemmelse for os borgere i lokalsamfundet. Det ønsker vi for vores og alle andre lokalsamfund.
Jeg vil slutte med at rette en tak til bestyrelsen for den altid veloplagte og engagerede indsats, I yder. Det er
en fornøjelse, at være med i det samarbejde.
Tak til vores medlemmer for deres støtte og tak til Køge Kommune for et sobert samarbejde.
Hans Christian Andersen
Formand for Herfølge Borgerforening.
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