Dato

24. januar 2012

Deltagere

Bjarne
Hans Christian
Henrik
Jon
Lissie
Niels
Sonja
Ulrik

Afbud fra

Anders

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

20. marts 2012
30. april 2012 (Årsmøde)

Møde/dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

00 Bemærkninger til

Der er ikke skrevet referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 15.

sidste referat
01 Siden sidst

Opfølgning:

december 2011 (julefrokost).
Jon oplyste at han trækker sig fra bestyrelsen, idet han har takket ja til et job i
Laos.
I sin egenskab af suppleant indkaldes Peter til næste møde.

HC

Det blev oplyst at Posthuset alligevel flytter til SuperBrugsen, og at dette sker
medio marts 2012.
02 Køge-LIV

HC orienterede kort om Køge-LIV:
HC havde en forgæves tur Gammelkjøgegaard, idet mødet var blevet aflyst
uden at han havde fået det at vide i tide forinden.
Efterfølgende er der afholdt et møde, hvor HC ikke havde mulighed for at
deltage. Hvis der udsendes et referat fra dette møde rundes dette.

03 Møde i
forvaltningen om

HC

Hverken H.C. eller Sonja kunne deltage i mødet i uge 3 med forvaltningen,
Anders og Morten Suhr er i dialog.

Herfølge Bymidte
Bjarne udleverede tegning af området foran biblioteket. Der etableres blandt
andet strømudtag og hul til juletræ.
Arbejdet planlægges påbegyndt i uge 31 2012.
04 Herfølge øst

H.C. orienterede kort om status for projektet.
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Det viser sig at Køge Kommune ikke har opsagt forpagtningen af jorden.
Jørgen Mikkelsen, som har forpagtet jorden, er dog indstillet på at
forpagtningen kan ophøre i 2013.
Sø på sammen side af skydebanen er blevet renoveret.
05 Omfartsvejsproblematikken

Med udgangspunkt i artikel ”Omfartsvej op fra mølposen” i Dagbladet den 5.
januar 2012 blev emnet indgående drøftet på mødet.
Lissie og Henrik orienterede om deres kendskab til ”genfødsel” af debatten om
omfartsvejen.
P.t. ligger der er politisk belsutning i Køge Kommune om en linjeføring syd om
Herfølge. Der er tilsyneladende indrømmelser fra begge sider, henholdsvis
Køge - og Stevns Kommune, blandt andet er Køge Kommune villige til at drøfte
linjeføringen igen.
Blandt andet på baggrund af indlæg fra Henrik om mindre ”berøringsangst” for
en omfartsvej blev Bestyrelsen enige om, at den ”vej” der vil give mest mulig
indflydelse i den fremadrettede debat, er at gå i dialog og kunne give
konstruktive indrømmelser istedet for at sidde uden for og blot være imod.
Der var i Bestyrelsen ligeledes enighed om at det er meget vigtig at se de
infrastrukturelle udfordringer i et langsigtet og helhedsorienteret perspsketiv.
For eksempel kan Køge Kyst og et nyt ”Super-sygehus” have uheldige
konsekvenser, også lokalt i Herfølge, hvis ikke de tages med i den ordnede
trafikale planlægning.
Ifølge Bjarne kan tilkørselsramper have stor indflydelse på linjeføringen på
grund af anlægsomkostningerne.
Niels foreslog at man skulle tage initiativ til en trafik-konference, hvor
indgangsvinklen skulle være behandling af transportproblemet i stedet for
anskuelsen om et trafikalt problem.
Det kunne være i form af afholdelse af et nyt Fremtidsværksted som et trafikpolitisk forum med ekspertindlæg som diskussionsopdrag, som skulle
udmyndige sig i input til den videre debat/proces.
Der blev på mødet nedsat et ad-hoc udvalg bestående af Bjarne, Henrik og
Niels som skal udarbejde et oplæg til den videre debat til drøftelse på næste

Bjarne/Henrik/

bestyrelsesmøde. Udvalget aftalte at holde møde den 28. februar 2012.
06 Køge Kommunes

Niels

Brev til Erling Larsen som reaktion på Dagbladets artikel den 30. december

udspil vedrørende

2012 vedrørende Udvikling af område ved krydset Vordingborgvej og Søllerup

udviklingen af

blev drøftet.

området ved kryd-
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set Vordingborg/

Der var enighed om at det er vigtigt at det inden Årsmødet bliver meldt ud at

Søllerupvej

Herfølge Borgerforening ikke er enig i Dagbladets udlægning af mødet mellem
Herfølge Borgerforening, Maria Stærke og repræsentanter fra Teknisk
Forvaltning.
Det blev aftalt at H.C. tager kontakt til Dorte Larsen for at drøfte udlægningen

H.C.

i artiklen.
Disponeringen/anvendelsen af græsarealet ved parkeringspladsen til Herfølge
Stadion blev indgående drøftet.
Det blev aftalt at anligge samme holding for den videre tilgang til debatten
vedrørende den fremtidige udvikling af Herfølge, som helhed, som til debatten
vedrørende omfartsvejen. Dialog med konstruktive indrømmelser om
nødvendigt, for ikke at stå uden for udviklingen som alligevel ikke kan bremses
og ingen indflydelse at have.
Det blev drøftet at rette en henvendelse til Køge Kommune med en
forespørgsel om, at hvis Køge Kommune mener det er tid til at revidere
kommuneplanen / planstrategien medvirker Herfølge Borgerforening gerne.
07 Eventuelt

Det blev drøftet at ”trækplaster” til Årsmødet 2012 kunne være et indlæg
under overskriften ”Min version for Herfølge” fra den kommende
socialdemokratiske borgmesterkandidat.

08 Nyt fra udvalgene
Trafikudvalget

Ingen bemærkninger.

Børn- og ungeudvalget

Ingen bemærkninger.

Aktivitetsudvalget

Fastelavn: Bjarne, Henrik, Jon og Lissie meldte afbud på mødet.

Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.
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