
Beretning 2009. 
 

• Bestyrelsen: 
Nok et år er gået. Vi startede for få år siden på baggrund af et stort folkeligt initiativ.  
Ambitionen var enorm i retning af at styrke aktiviteter, trivsel og miljø i Herfølge. 
Er der så kommet noget ud af det? Eller er er udgangseuforien stille og roligt fuset af? 
 
Nej, sådan er det ikke. 
Vi har fat i en lang ende, der skal føres videre af andre efter os.  
Bestyrelsen har stadig mange bolde i luften, og vi har den store glæde at  flere og flere 
aktive i lokalsamfundet går ind i et frodigt samarbejde med os. 
Vi skal ikke måles på store sejre, men glæde os over dem. Til gengæld skal vi fryde 
os over den brede strøm af aktivitet og engagement, vi indgår i. 
 
Jeg er glad for den vedholdende energi bestyrelsen udviser. Vi kan drøfte, men ikke 
løse opgaverne på vore møder. De enkelte bestyrelsesmedlemmer må påtage sig 
opgaver ved siden af.  
Det er en forudsætning for at vi kan indgå så bredt, som vi faktisk gør. Det vil jeg 
uddybe senere under de konkrete afsnit. 
På vore møder har vi drøftelser med mange forskellige synsvinkler, og det sikrer en 
alsidig debat.  
Det er således ikke enigheden, men den alsidige debat, der driver værket. Samtidig 
foregår samarbejdet i en varm og accepterende atmosfære, der gør det til en fornøjelse 
at være med. 
Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for det aktive og gode 
samarbejde. 
Der har været enkelte udskiftninger i bestyrelsen. Kirsten Hansen, der repræsenterede 
grundejerforeningerne, ønskede at træde ud af bestyrelsen. Vi siger Kirsten Hansen 
tak for hendes indsats.  
Malene Kirk overtog Kirstens plads, men måtte på grund af arbejdspres fratræde igen. 
Vi takker ligeledes Malene for indsatsen.  
Ny indtrådt for grundejerforeningerne er Kaj Pedersen, som vi byder velkommen i 
bestyrelsen. 
Vi er adskillige gange blevet spurgt om, hvorfor der ikke var kontingent for 
enkeltmedlemmer i Herfølge Borgerforening, og det lå i luften, at det ville være 
rimeligt, at man betalte for at være medlem.  
Vi har jo hidtil kun haft et kontingent for foreninger, firmaer og institutioner på 500 
kr. årligt.  
Vores medlemstal er ikke voldsomt stort, men vi arbejder på at få det øget.  
Vi kunne samtidig have gavn af at få  styrket økonomien til brug for vores 
arrangementer og øvrige tiltag. 
Derfor foreslår bestyrelsen et årligt kontingent på 100 kr. for enkeltmedlemmer.  
 

• Det politiske niveau: 
Vi er i god kontakt med det politiske niveau i Køge Kommune, og vi har et klart 
indtryk af, at vi bliver hørt.  
Blive hørt! Ja, men hvad kommer der så ud af det? 
I forbindelse med budget 2009 har vi skriftligt sendt vores forslag og udtalelser 
vedrørende udviklingen i Herfølge, og vi mener, at den politiske diskussion, der fik 



tilbygningen til Herfølge Hallen samt et mindre beløb til Herfølge Midtby tilbage på 
2009 budgettet, er et klart resultat af, at vi bliver hørt. 
Vi har ligeledes skriftligt fremsendt vores indsigelse og vedhæftede inspiration til 
Trafik- og Miljøplan 2008.  
Vi må, i respekt for de vanskelige præmisser og med det beskedne råderum 
kommunerne har konstatere, at lidt har også ret. 
Det er dog ikke udtryk for blind accept af den politiske prioritering og 
beslutningstagen. 
Vi står for en fair dialog med politikerne, og regner med en fair stillingtagen til de 
rimelige og nødvendige krav, vi fremsender. 
Vi mener således, at udviklingen i Herfølge skal prioriteres i forbindelse med næste 
års og de kommende års kommunale budget. I den forbindelse planlægger vi et 
vælgermøde op til kommunevalget for at få et indtryk af de politiske kandidaters 
holdning til udviklingen af Herfølge. 
 

• Arrangementer:   
I forbindelse med vores arrangementer mærker vi den velvilje og opbakning vi får fra 
andre aktives side. Den samhørighed, det er udtryk for, er et fund til gavn for vore 
egne bestræbelser.  
Sankt Hans festen på marken øst for præstegården viser sig som en god tradition. En 
stemningsfuld begivenhed hvor Lissie Kirk holdt båltalen og medlemmer af 
Herfølgekoret sang for. Bålet blev kyndigt ordnet, tændt og passet af 
Herfølgespejderne.   
Den gode stemning og de mange fremmødte er i sig selv en bekræftelse på  
arrangementets værdi. 
I december holdt vi i samarbejde med Herfølgekoret julekoncert. Som sidste år var 
der et stort fremmøde i kirken, hvor et oplagt og velsyngende Herfølgekor gav en 
smuk optakt til julen. Bagefter stod Herfølgekoret for ekstra underholdning til det 
flotte kaffebord i den stopfulde sognegård.  
I februar holdt vi fastelavnsfest i Herfølgehallen. Der var et pænt fremmøde, især 
børnefamilier med mindre børn. Det var dejlig dag med festligt udklædte børn, hvor 
paptønderne viste sig at holde længst. Køge Harmonikavenner lagde musik til og stod 
for sanglegene. Der blev både leget, sludret og hygget. Det var bestemt en god dag. 
 

• Herfølge Bymidte: 
Tilsyneladende er der ingen synlige forandringer i Herfølge bymidte.  
Hvad er der blevet ud af den vedtagne planstrategi? Hvor er den nye brugs? Hvor er 
torvedannelsen mellem brugs og bibliotek , byparken og trafikreguleringen af 
Billesborgvej samme sted?  
Har borte taget det? Snorker Borgerforeningen i timen eller er det politikerne? 
Nej. Fraværet af løsningerne har snarere gjort os søvnløse. 
Vi har deltaget i en del møder på rådhuset i denne forbindelse.  
Bygningen af en ny SuperBrugs lå som et færdigt projekt, der bare afventede den 
kommunale godkendelse, men det er med teknisk, politisk og lokal høringsfrist en 
proces på et lille års tid, og da vi så troede, vi kunne se lys for enden af tunnelen, trak 
Coop projektet tilbage, da det var for dyrt.  
Vi har skrevet til Coop’s ledelse for at høre, hvad man så havde tænkt sig, da vi 
ønsker en moderne og tidssvarende nærbutik. 
Vi fremførte, at hvis Coop ikke meget hurtigt kommer i gang vil borgerforeningen 
forsøge at få igangsat alternative byfornyelsesplaner.  



Vi fik svar få dage efter.  
Man vil i første halvår af 2009 fremsende et nyt forslag til kommunen. Så ligger den 
ovennævnte kommunale behandlingsprocedure foran, men den gælder jo alle. 
Vi har deltaget i møder vedrørende parkeringsforholdene ved Herfølge Skole, 
svømmehallen og Herfølge bibliotek. Vi har i samarbejde med institutionerne fremsat 
vores forslag og forventninger, men vi har ikke fået resultaterne af de undersøgelser, 
der efterfølgende blev aftalt.  
I forbindelse med Budget 2009 forsøgte vi at få lidt fokus på vore problemer med at 
fremvise synlige resultater idet hele taget og ikke mindst i midtbyen.  
Vi indkaldte den samlede presse incl. radio og TV til pressemøde. Pressemæssigt var 
vi en død sild, der kom ikke en eneste.  
Til gengæld fik vi en positiv tilbagemelding fra byrådet på vores udtalelser vedr. 
budgettet. 
Vi har fået 1,2 mill. kr. til brug i midtbyen, og der er lavet 7 arkitektforslag til brug for 
dette.  
De bliver efter politisk behandling sendt til høring, og så kommer vi ind i billedet.  
Lidt har stadig også ret. 
 

• Trafik: 
I foråret sidste år holdt bestyrelsen et temamøde om de trafikale forhold i Herfølge 
bymidte med udgangspunkt i den kommunalt vedtagne planstrategi. Resultatet af 
mødet er indgået i de forhandlinger, vi har haft med teknisk forvaltning. Hidtil har det 
ikke givet nogen synlige resultater, men en løsning af P-plads- og trafiksituationen på 
Billesborgvej ved biblioteket, skolen og brugsen er er påkrævet.  
Vi har et meget dygtigt og arbejdsomt trafikudvalg, der har arbejdet med en 
kortlægning af de trafikale problemer i hele Herfølge. De har skabt et særdeles 
kompetent materiale med anvisninger og forslag til forbedringer til brug fremover.  
Det kommunale udspil til Trafik- og Miljøplan 2008 er meget sparsom med tiltag i 
vores område.  
Det drejer sig om enkelte cykelstier, lidt trafikregulering og forslag til omfartsvej for 
Stevnstrafikken.. Det sidstnævnte har jo nylig været i dagspressen på baggrund af  
Køge- og Stevns kommunes bestilte rapport fra firmaet Rambøll.  
Vi har sendt vores indsigelse og anvisninger vedrørende Trafik- og Miljøplan 2008.  
Vi finder ingen af de foreslåede omfartsvejsløsninger ideelle, men afventer den 
politiske udmelding. De øvrige få forslag var brugbare , men dækker langt fra det 
umiddelbare behov. Selve indsigelsen samt vores forslag kan ses på vores 
hjemmeside.  
Vi sendte sidste år et forslag om en trafikovergang på Herfølge Station til DSB. Vi fik 
et venligt afslag, men det harmonerer dårligt med DSB’s egen kampagne mod den 
farlige færdsel på banelegemet. Vi overvejer, om vi skal genfremsætte forslaget.    
 

• De unge i Herfølge: 
I forlængelse af vores unge-undersøgelse fra 2007 besluttede vi i samarbejde med 
foreninger og institutioner at få beskrevet ønsker og muligheder for at forbedre 
forholdene for de unge. 
Det er svært at beskrive effekten af dette arbejde, men vi ved, at der blev sat en hel del 
initiativer i gang. 
En ting er dog sikkert:  



Kontakten mellem foreninger og institutioner har vist sig at have stor betydning. Det 
har øget muligheden for at kanalisere initiativer, og det giver en gensidig inspiration 
til nye udspil eller justering af de gamle. 
Vi kender godt det at ville en masse i forlængelse af et inspirerende møde, men vi ved 
også, at der er meget vi skal, og det vi så yderligere gerne vil udsættes af mangel på 
kræfter. 
Vi har stadig lyst til at arbejde videre med forholdene for Herfølges unge. Det er en 
proces, som vi anser det for vigtigt at indgå i. 
Vi står fuldt bag skolernes krav om en udvidelse af klubbernes åbningstid. 
Vi håber i samarbejde med de almene boligselskaber og grundejerforeningerne at få 
en dialog om sociale helhedsplaner med henblik på de unge, men også for beboerne 
som helhed. 
 

• Markedsdagen: 
Et andet konkret resultat af ungeudvalgets arbejde var ”Markedsdagen” ved 
Holmebækskolen i september 2008. 
Her mødtes en pæn repræsentation fra foreninger, institutioner og andre interesserede 
for at vise, hvad de kan tilbyde.  
Det var en festlig og heldigvis solbeskinnet dag. Der var et pænt fremmøde selvom 
det var et nyt initiativ uden den store foromtale. 
Alle aktører var tilfredse og ville gerne være med næste år. Man foreslog at holde 
næste markedsdag ved Herfølge Skole. Så både Syd- og Nordherfølge blev til gode 
set. 
Der har været møde om den kommende ”markedsdag”, og der viser sig yderligere 
interesserede. Vi sætter ikke begrænsninger for hvem, der kan deltage. De skal blot 
være aktører med tilknytning til Herfølge. 
Markedsdagen er planlagt til september.  
Vi forsøger at gøre den sidste lørdag i september til den traditionelle dag. 
 

• Nærkulturelt samarbejde / Fremtidsværksted / Valgmøde. 
Vi er indgået i et samarbejde med Herfølge Bibliotek og menighedsrådet om det 
nærkulturelle tilbud i Herfølge.  
Vi er meget glade for at samarbejde med to af hovedaktørerne på det kulturelle 
område og det er samtidig en vigtig del af vores formål.  
Vores første fælles initiativ bliver at arrangere et fremtidsværksted, hvor alle lokale 
interessenter indbydes til at give deres bud på den fremtidige udvikling i Herfølge. 
Fremtidsværkstedet er tænkt fulgt op af et vælgermøde forud for det kommende 
kommunalvalg.  
Vi regner med at materialet fra fremtidsværkstedet kan indgå i dialogen med de 
indbudte politikere.  
Vi har i november 2008 skrevet til vælgerforeningerne for at få kontakt til lokale 
medlemmer og for at introducere det lokale vælgermøde forud for kommunalvalget. 
Det nærkulturelle udvalg er et procesudvalg, der både tager konkrete udspil og 
arbejder på lang sigt.  
 

• Afrundende bemærkninger. 
For kort tid siden læste jeg i Dagbladet, at nu skulle forskønnelsen af Herfølge Midtby 
på programmet. I den sammenhæng blev det nævnt at Herfølge Skole, Herfølge 
bibliotek og Herfølge Borgerforening ville blive inddraget. Så langt så godt, men 



enkelte politikere mente, det var for snæver en gruppe, og forvaltningen spillede så ud 
med et tilbud om en borgerhøring, hvor alle kunne deltage. 
Jeg synes, det er vigtigt at slå fast, at Herfølge Borgerforening ikke har fine 
fornemmelser i retning af at tage patent på udviklingen i Herfølge.  
Alle initiativer i store som små grupper med  eller uden vor medvirken er velkomne så 
længe, de er til gavn for udviklingen af vort lokalsamfund. 
Vi står jo netop for åbenhed. Vi har ingen optagelseskriterier eller eksklusions-
paragraffer.  
Vi ønsker netop ikke at blive proppet ind i  en bås  
Vi ønsker ikke  at blive gjort til genstand for en del-og-hersk mentalitet, der er så 
trivielt gældende mange steder.    
Vi ønsker at bruge kræfterne på en alsidig lokal udvikling med vægt på  aktiviteter, 
trivsel og miljø. 
I denne sammenhæng har vi tænkt os at påvise, handle og stille krav til udviklingen i 
Herfølge og håbe på at mange har lyst og mulighed for at være med..   
           
      
 
  
 
  
   
 
 
 
 
       


