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Siden sidst

H.C. orienterede om ”byvandring” med Henrik Lerdorf, Køge Kommune, hvor
de blandt andet havde besigtiget gadekæret (branddam) ved Super Brugesens
parkeringsplads mod Billesborgvej.
Køge Kommune har aftsat midler øremærket til forskønnelse af gadekæret.
Ifølge Henrik Lerdorf ser gadekæret sund og godt ud, rent dyre- og plantemæssigt. Køge Kommune vil arbejde videre med et forslag til forskønnelse af
gadekæret.
Anders oplyste, at der tidligere har været arbejdet med at forslag til at ”åbne”
området omkring gadekæret. Det er vigtigt, i forbindelse med en åbning, at
skrå betonbanketter bearbejdes eller fjernes i et omfang således at det er
muligt at komme op igen hvis man skulle falde i vandt.
H.C. oplyste, at han har haft en samtale med en læge vedrørende et eventuelt
sundhedshus. Lægen var af den opfattelse af de fleste læger fremadrettet ville
være interesseret i at indgå i fællesskaber omkring praksis.
”Håndteringen” af ønsket og det videre arbejde med et sundhedshus blev
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indgående drøftet, herunder ejer/lejerfinansiering, investorinteresse m.m.
Det blev aftalt, at blive ved med at italesætte emnet således at interessen
bliver kendt.
Det overvejes, at ”gå i pressen” med emnet i forbindelse med offentliggørelsen
af bydelsplanen.
Det gamle forsamlingshus er, efter en renovering, igen sat til salg. Det blev
aftalt, at Herfølge Borgerforening ikke ville rette henvendelse til Køge
Kommune vedrørende ny mulighed for at købe ejendommen.
Danmarkskortet i skolegården på Herfølge Skole er blevet indviet.
Forfaldet af det gamle posthus blev drøftet.
Skovkirkegården ved Herfølge Kirke indvies den 13. september 2015 kl. 10.00.
Herfølge Borgerforening repræsenteres af Sonja.
Efter et lynnedslag er SFO Uroxens nordlige fløj udbrændt. Børnene er midlertidigt placeret på henholdsvis SFO Præsteskovgård og Holmebæk Skolen. Det
er p.t. ikke afklaret, hvad der skal ske på længere sigt. Uroxen er tidligere som
kommunalt spareforslag foreslået nedlagt og fysisk sammenlagt med Præsteskovgård. Hvis denne løsning igen kommer på banen set i lyset af branden og
det faldende børnetal i skoledistriktet, vil bestyrelsen ikke protestere. Det
kræver dog formentlig en tilbygning til Præsteskovgård, vurderede Linda, der
er formand for skolebestyrelsen.
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Kriminalpræventiv H.C. oplyste, at det planlagte møde var blevet aflyst, så det var intet nyt at
indsats i lokal-

orientere om.

området
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Møde med

Sonja og H.C. har den 31. august 2015 været til møde med repræsentanter fra

svømmehallen

Køge Svømme Klub, KSK. Sonja orienterede fra mødet.
KSK gav på mødet udtryk for, at de gerne vil samarbejde med de øvrige
idrætsklubber og hallen i Herfølge omkring bedre udnyttelse af faciliteter.
På mødet med KSK blevet det aftalt, at Herfølge Borgerforening, som
fødselshjælper, indkalder til et sonderingsmøde med de øvrige idrætsklubber
og hallen.
Bjarne oplyste, at Herfølgehallen skal have bestyrelsesmøde den 15. september, hvor han ville forelægge Svømmeklubbens ønske om et fælles møde.
Bjarne oplyste, at det på sigt bliver sådan at man som enkelt person kan leje
sig ind på ledige tider, for eksempel badmintonbaner, hos de selvejende
institutioner. P.t. er prissætningen af ydelsen dog et udestående punkt.
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Det blev aftalt at orientere Jørgen Kieler om, at forhandlingerne mellem KSK
og Køge Kommune vedrørende offentlige åbningstider p.t. er strandet. Sonja
oplyste i den forbindelse, at KSK ikke anerkender det referat Køge Kommune
har udsendt fra møde den 29. maj 2015.
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Bydelsplanen

Køge Kommune afholder statusmøde den 9. september 2015 kl. 16.30 til
18.00 i Herfølge Kirkes sognegård.
Anders opsummerede status for behandling af henvendelse til Køge Kommune
vedrørende etablering af detailhandel på hjørnet ved Billesborgvej og
Vordingborgvej.
De foreliggende planer skulle efter sigende ikke tilfredstille kravene i den gældende lokalplan.
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Henvendelse fra

Det blev aftalt, at sende en delegation bestående af Sonja, Anders og H.C.

Borup Ny Borger-
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forening

Delegationen aftaler særskilt møde med Borup Ny Borgerforening.

Evaluering af

Sonja oplyste, at Sankt Hans gruppen ikke udsender evalueringsreferat, men

Sankt Hans festen at man generelt syntes at det gik rigtig godt og takkede alle for indsatsen.
Henrik mente, at tidsplanen var for presset. Primært var der for kort tid til at
spise i.
Lissie efterlyste mere respekt for talere og sangere. Det var for meget snak
under indslagene.
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Herfølgedag 2015 Invitationer er udsendt.
Reminder udsendes om en uges tid.

H.C.

Tekst og logo til plakat sendes til Linda, som vil sørge for et udkast til plakat.

H.C.

Stig vil gerne have flyers til, at ligge ved kasserne i Super Brugsen.
Det blev besluttet ikke at arrangere julemarked.
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Eventuelt

Bente berettede om forsvunden bænk i Tessebølle.
Vidensdeling af aktiviteterne i Herfølge Borgerforening blev drøftet.
Det forventes, at bestyrelsesmedlemmerne, specielt dem som repræsenterer
foreninger eller andre interesseorganisationer formidler relevant information
tilbage i deres respektive bagland.
Der er oprettet en offentlig Facebook gruppe for Herfølge Borgerforening.
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Nyt fra udvalgene

Trafikudvalget

Henrik deltager i møde med Trafiksikkerhedsudvalget den 24. september 2015.

Børn- og ungeudvalget

Ingen bemærkninger.

Aktivitetsudvalget

Se punkt 06 Evaluering af Sankt Hans festen.

Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.
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