Dato

26. august 2010

Deltagere

Anders
Bjarne
Hans Christian
Henning
Jon
Lissie
Margot
Sonja
Ulrik

Afbud fra

Henrik.
Niels

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde

4. november 2010 kl. 19.00, Åhmansvej 20, Herfølge
9. december 2010 kl. 19.00
20. januar 2011, kl. 19.00
17. marts 2011, kl. 19.00
28. april 2011, kl. 19.00 (Årsmøde)

Møde/dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

00 Bemærkninger til

Ingen bemærkninger.

Opfølgning:

sidste referat
01 Siden sidst

Henning meddelte at han udtræder af Bestyrelsen for Herfølge Borgerforening,
da han stopper som bestyrelsesformand for Herfølge Skole idet hans børn ikke
længere går på skolen.
Henning vender tilbage med hvem der bliver ny respræsentant.

Henning

Herfølge Koret uarbejder oplæg til information om aftenarrangement, som
ønskes på hjemmesiden.
02 Sankt Hans,
evaluering

På vegne af ”Sankt Hans-udvalget” gav Sonja et kort og meget positiv referat
af arrangementet. Der var enighed om at selve arrangement var forløbet godt.
Sonja gav også udtryk for at der havde været godt og højt informationsniveau
i den gruppe som havde været involveret i gennemførelsen.
Der havde været et godt samarbejde mellem Håndbold foreningen og
Herfølgespejderne.
Der var enighed om at 2 forskellige plakater til Sankt Hans arrangementet ikke
er hensigtsmæssigt.
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Henning omlyste at det samlede salg havde været større end de foregående
par år.
Margot oplyste at Helge havde givet udtryk for at han gerne vil være med i
planlægningen af Sankt Hans arrangementerne.
Placering af taler, kor, mikrofoner og højtalere blev drøftet.
Første møde vedrørende planlægning af næste Sankt Hans er aftalt til
06.01.2011.
03 Møde med teknisk
Forvaltning

Der afholdes med Teknisk Forvaltning den 7. september 2010 kl. 19.00 på
Køge Rådhus.
Emner til mødet er udsendt pr. mail den 20. august 2010 fra Morten Suhr,
Teknisk Forvaltning.
Der ligges op til fra Teknisk Forvaltnings side at der deltager 2 personer fra
Herfølge Borgerforening. Det er bestyrelsens opfattelse at den oprindelige
invitation var en åben indbydelse til hele bestyrelsen.
På mødet blev det aftalt at fra Herfølge Borgerforening deltager H.C., Sonja og
Lissie. Hvis der er flere fra bestyrelsen som ønsker at deltage gives besked til
H.C. snarest, så han kan give en tilbagemelding til Teknisk Forvaltning.

Alle

Herfølge Borgerforenings strategien til mødet blev indgående drøftet.
Der var enighed om at den politiske udmelding i forhold til sagsbehandling i
Teknisk Forvaltning er vigtig, herunder blandt andet inddragelse af
Strategiplanen. Det må fastholdes at regler skal overholdes for såvel
myndigheder som borgere.
Jon foreslog, afhængig af mødets udfald, at man skal bede politikerne afholde
et informationsmøde i Herfølge så de kan få mulighed for at give en politisk
forklaring til budgettet.
Anders gav udtryk for at vi skal have få velvalgte punkter med til mødet for
ikke at sprede fokus.
Anders nævnte at sagsbehandlingstiden i Teknisk Forvaltning er uhørlig lang.
Brugsen har fået at vide at de tidligst kan forvente en byggetilladelse til
sommeren 2011.
Lissie oplyste at forskønnelsesprojektet af Herfølge bymidte er blevet et
såkaldt standby-projekt. Det vil sige at hvis der skulle vise sig at være midler
til det så har det 1. prioritet hos kommunen.
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04 Møde om det rekre- Der afholdes møde den 31. august 2010 kl. 19.00 i klubhuset ved skydebanen,
ative område

vedrørende det rekreative området ved skydebanen og kirkegårdsjorden.
Fra Herfølge Borgerforening deltager Kulturudvalget.

(gentagelse)

Aftale vedrørende forpagtning af kirkegårdsjorden undersøges.

Lissie

Regnvandsbassinet (forsinkelsesbasin) ved Billesborg vej blev indgående
drøftet.
Det overvejes at kontakte Køge Kommune og gøre dem opmærksomme på at

Sonja

der er en øget sikkerhedsrisiko idet området ikke plejes og vedligeholdes
tilstrækkelig.
H.C. vil tage forholdet op over for Morten Suhr, Teknisk Forvaltning.
05 Køge Kommunes
spareplaner

H.C.

Der var enighed om at sende H.C.’s udkast inklusive Jon bemærkninger
(rundsendt pr. mail), som høringssvar til kommunen.
Høringssvaret sendes på vegne af Herfølge Borgerforening til Borgmester
sekretariatet og stiles til Køge Byråd med titlen Høringssvar til Budget 2011.
Høringssvaret skal være kommunen ihænde 27.08.2010.

06 Herfølge hallen,

Lissie sender mail-adresse til HC.

Lissie

Høringssvaret sættes på hjemmesiden og sendes til pressen.

Bjarne

Bjarne orienterede om byggeriet af udvidelsen af Herfølgehallen.

hvordan går det
Det går stadig godt og det ser ud til at budgettet holder.
Problemer vedrørende kloakforhold er stadig ikke afklaret. Lissie vil tage

Lissie

forholdet op i kommunen.
Margot mener at der er en ”farlig” trappe i byggeriet.
Det ser ud til at der vil blive en større aktivitet i hallerne, idet de allerede stort
set er lejet ud.
Afleveringsforretning på de indvendige arbejder afholdes 23.09.2010.
Indvielse afholdes 05.03.2011.
07 Herfølgedag,

Arrangementet holdes i år foran Holmebækskolen lørdag 25. september 2010.

referat fra mødet
den 23. august

Nordea giver penge til information vedrørende arrangementet.

2010
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Skolerne afholder et børneloppemarked.
Hvis der bliver dårligt vejr rykkes indenfor i Holmebækskolen.
Der udarbejdes 2 indbydelser – en til skolerne og en til deltagerne.
Jon udarbejder en plakat med foto og H.C. skriver teksten.

Jon/H.C.

Margot kontakter Tureby banden for at høre om de vil spille til Herfølgedagen. Margot
De forventes at koste ca. 1.000,- kr.
Foreningens delen af Brugsen vil dele et eller andet ud på dagen.
08 Ny kasserer,

Bjarne er blevet registreret som kasserer.

medlemsstatus,
m.v.

Borgerforeningens saldo er ca. 21.000,- kr.
Det blev aftalt at Herfølge Husflid kan blive medlem af Herfølge Borgerforening
ved at betale kontingent svarende som almindelig personlig medlemskab.
H.C. blev bedt om at opgøre hvor mange bestyrelsesmøder han har lagt hus til
siden sidste afregning.

09 Nyt fra udvalgene

H.C.

Behandlet under øvrige dagsorden punkter.
Faste arrangementer:

10 Eventuelt

•

Fastelavn

•

Sankt Hans

•

Herfølgedagen

Hvis noget materiale ønskes lagt på hjemmesiden skal Bjarne have særskilt

Alle

besked om dette.
Anders orienterede om Lokalplan 1019 Plejeboliger ved Tingstedet i Herfølge.
Lokalplanforslaget er i offentlig høring i perioden fra 04.09.2010 til
30.10.2010.
Følgende punkter blev drøftet til et høringssvar:
•

Lysforhold, gadebelysning

•

Fortorv langs området

•

Parkeringspladser

Trafikudvalget høres med henblik på inddragelse af tidligere materiale
vedrørende trafikale forhold som kunne blive berørt eller på anden måde
kunne være relevant.
Høringssvaret klares pr. mail. H.C. udarbejder oplæg.

H.C.
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Arrangementet i forbindelse med indvielsen af den nye hal den 05.03.2011
blev drøftet.
Der blev enighed om at det var bedst at gå efter en lavere billetpris og tilpasse
arrangementet derefter fremfor en højere billetpris med et større navn til
underholdningen.
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