Referat

Bestyrelsesmøde

Dato

12. juni 2017, kl. 19.00

Deltagere

Anders
Bente
Bjarne
Hans Christian
Henning
Henrik F
Henrik P
Linda
Lissie
Margot
Niels
René
Sonja
Ulrik

Afbud fra

Allan
Glenn
Heidi
Stig

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde(r)

14. august 2017, kl.19.00
9. oktober 2017, kl. 19.00
30. november 2017, kl. 19.00
14. december 2017, kl. 18.00
22. januar 2018, kl. 19.00
15. marts 2018, kl. 19.00
17. april 2018, kl. 19.00 (årsmøde)

Dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

01

H.C. bød velkommen til bestyrelsesmødet, som var det første efter årsmødet.

Velkomst ved

Opfølgning:

formanden
Dagsordenen blev godkendt under dette punkt.
Henrik Pedersen deltog i mødet som suppleant for valggruppe A
Erhvervsforeningen.
02

Valg af ordstyrer

Bente blev valgt til ordstyrer.

03

Bemærkninger til

Der var ingen bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16.

sidste referat

januar 2017.

Siden sidst ved

Henrik F orienterede fra Busgruppen, som er blevet udvidet med

formanden

repræsentanter for togpendlere.

04

Forsøgsordningen med landrute 247 bliver nedlagt pr. august 2018 på grund af
lavt passagertal.
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Øvrige ruter holdes status quo indtil indvielsen af den ny station Køge Nord i
december 2018.
”Opgraderingen” Næstved – Køge – København forbindelsen er minimum
forsinket til august 2019 på grund af udfordringer med signalerne.
Linda oplyste at Holmebækskolen har fået ny skoleleder.
05

Evaluering af

Årsmødet blev indgående evalueret, specielt kommunikationen bagud i

årsmødet

”systemet” for de enkelte valgrupper blev drøftet.
Fremmødet var på niveau med tidligere år.
Der var enighed om at gentage en stor tak til sponsorerne, Super Brugsen og
Hammershus Bageri & Café, af forplejning til årsmødet,
Bjarne sender liste med oversigt over hvilke foreninger der er medlem af
Herfølge Borgerforening.

Bjarne

Liste over foreninger som er medlem af Herfølge Borgerforening er indsat
bagerst i nærværende referat.
06

Sankt Hans festen Sonja orienterede om arrangementet.
Bestyrelsen møder ind kl. 16.00 så grill m.m. er klar til kl. 17.30.
Plakat er udarbejdet og arrangementet er annonceret d.d. blandt andet på
hjemmesiden.
Henrik F slog til lyd for at bålet først tændes efter talen er holdt, således at
fokus ikke fjernes.

07

Herfølgedag

Herfølgedagen afholdes den sidste lørdag i september, som i år er den 30.
september 2017.
Grundlaget for Herfølgedag, som foreningernes ”udstillingsvindue” blev drøftet.
H.C. kontakter Politiet for at høre om de vilog har mulighed for at deltage.
Annoncering af arrangementet blev drøftet.
Heidi undersøger ”surferflag”.
Næste møde i planlægningsgruppen afholdes den 10. august 2017.

08

Kommunevalg

Der er kommunalvalg tirsdag den 21. november 2017, og det blev aftalt, på

2017. Vælgermøde linje med tidligere år, at arrangere et vælgermøde. Det blev endvidere aftalt at
det skal foregår efter samme koncept som de tidligere vælgermøde, hvor
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Herfølge Borgerforening stiller en række udvalgte spørgsmål til politikerne.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at stå for at komme med oplæg til
planlægningen og gennemførelse af vælgermødet.
Arbejdsgruppen består af:
•

Anders

•

H.C.

•

Henrik F

På mødet blev der givet følgende oplæg til spørgsmål til politikerne:
•

Hvad synes I om Peter Aalbæks planer for Herfølge vest

•

Omfartsvej

•

Stationscenter

•

Flytning af bymidte

•

Forskønnelse af Herfølge

•

Bustrafik

Et overordnet spørgsmål kunne være ”hvad vil I gøre for Herfølge de næste 4
år ?”.
De enkelte spørgsmål kunne blive udtrukket ved lodtrækning.
Anders mener at man på vælgermødet skal ”kridte banen op” med at gøre
opmærksom på at vi føler at de gamle partier har svigtet os, i forhold til
fremdriften af de ting som de har stillet os i udsigt.
Følgende datoer for afholdelsen af vælgermødet blev bragt i spil: 26. eller 31.
oktober 2017 og alternativt den 25. oktober 2017.
H.C. kontakter biblioteket for at høre om vælgermødet kan holder der.
09

Tema:

H.C.

Den halve million skulle være budgetsat i 2018.

Forskønnelse af
Herfølge. ”Den

Emnet blev ikke yderligere behandlet på mødet.

halve million”
10

Møderækkke sam

Følgende møderække og aktivitetsrække blev aftalt:

møde hos Peter

•

14. august 2017, bestyrelsesmøde

Aalbæk Jesnen

•

30. september 2017, Herfølgedag

•

9. oktober 2017, bestyrelsesmøde

•

30. november 2017, bestyrelsesmøde

•

6. december 2017, julekoncert

•

14. december 2017, julefrokost

•

22. januar 2018, bestyrelsesmøde

•

11. februar 2018, fastelavn

•

15. marts 2018, bestyrelsesmøde

•

17. april 2018, årsmøde
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H.C. kontakter Peter Aalbæk med henblik på aftale af tidspunkt for besøg hos
ham.
11

Eventuelt

Niels orienterede kort om projektet Delebil. De vil gerne deltage på
Herfølgedag og komme på et bestyrelsesmøde og fortale nærmere om
projektet.
Det blev aftalt at H.C. kontaker Kasper, Køge Kommune, for at høre om der er
nyt i forhold til Hjørnegrunden.
Sonja takkede for gaven.
Margot orienterede igen om lokaleudfordringer på Tingstedet for
Ergonomisterne.

Emner til næste

Ingen bemærkninger.

bestyrelsesmøde
12

Nyt fra udvalgene Det blev aftalt at udvalgene fremadrettet melder ind til HC, forud
forudsendelsen af dagsorden, hvis de vil have emner behandlet på
bestyrelsesmødet.
Trafikudvalget

Ingen bemærkninger

Børn- og

Ingen bemærkninger.

ungeudvalget
Aktivitetsudvalget

Ingen bemærkninger.

Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.
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Foreningsliste:
201
202
203
204
205
206

Herfølge Erhversforening
Herfølge Gymnastikforening
Herfølge Boldklub
Team HK- Køge
Grundejerforeningen Skovleddet-Holmehøj
Herfølge privat skole

sanne@sk-revision.dk
bruha@email.dk
hta@koegehavn.dk
kasserer@krhk.dk
dr.henriksen@youmail.dk
sh@herfoelge-privatskole.dk

207 Køge Svømmeklub

kontor@ksk.dk

208
209
210
211

Herfølge Hallen
Herfølge Bibliotek
Herfølge Spejderne
Herfølge Husflid

mh@herfoelgehallen.dk
Ean - faktura
kasserer@herfoelgespejderne.dk

212
213
214
215
216

Herfølge Sogn Menighedsråd
Herfølge Skole
Holmebækskolen
Herfølge Fitness
Herfølge Koret

anlj@km.dk
Ean - faktura
Ean - faktura
kasserer@herfoelgefitness.dk

217 Storkebankens Grundejerforening
218
219 Køge-Herfølge Jagtforening

poulbertram@live.com
kassererove@yahoo.dk
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