Bestyrelsesmøde torsdag 22. oktober 2009 hos Hans Christian.
Til stede:
Hans Christian, Henrik, Niels, Sonja, Bjarne, Ulrik og Kaj.
Afbud:
Lissie, Bo, Jon, Anders F., og Anders B.
Fraværende: Frank og Peter.
1. Siden sidst.
* Frank Frost, som havde sagt ja til at repræsentere boligselskaberne i bestyrelsen, ønsker
alligevel ikke at indtage posten. Hans Christian efterspørger en ny repræsentant.
* Vi har modtaget svar på vores brev til politiet og borgmesteren vedrørende ønske om
øget SSP-indsats samt en synlig nærbetjent i lokalområdet. Politiet vil gerne holde møde
med os – vi tager initiativet og inviterer SSP samt de lokale skoler med. Tentativ mødedato tirsdag 19. januar kl. 19.30 i Brugsens mødelokale – Hans Christian skriver.
* Bjarne oplyste, at vi pt. har 50 registrerede medlemmer, men flere personer mangler
øjensynligt på listen.
2. Togforbindelse til / fra Herfølge.
* Der er endegyldigt indgået politisk forlig om at anlægge Nybygningsløsningen (ny banestrækning København – Køge Nord – Ringsted), hvilket bestyrelsen skålede på! Vi ser
frem til, at der kommer flere direkte tog fra Herfølge til København i 2018.
* Vi har modtaget en henvendelse fra Lille Salby Landsbylaug, der ville have os med at
modarbejde Nybygningsløsningen. Det er ikke vores agenda, men bestyrelsen nøjes med
at konstatere, at udviklingen har overhalet henvendelsen indenom.
* Transportministeren vil sende driften af Lille Syd i udbud, og Henrik har udtrykt bekymring for, om dette vil påvirke planerne om direkte tog til København. Ifølge en artikel i
dagspressen er denne frygt ubegrundet, da Lille Syd i 2018 deles i to strækninger: Roskilde – Køge samt København – Køge – Næstved. Bestyrelsen vil holde øje med, at visionen
om direkte tog fra Herfølge til København via Nybygningsløsningen bliver til noget.
3. Evaluering af fremtidsværksted 3. oktober.
* Fremmødet på 25 var ikke imponerende, men der var gode, engagerede deltagere og tilsvarende indlæg. Mange har givet respons i evalueringsfasen.
* Alle deltagerne i fremtidsværkstedet inviteres til generalforsamlingen i april, hvor debatten søges tematiseret om nogle af de væsentligste punkter fra fremtidsværkstedet.
* Bestyrelsen ser gerne en gentagelse af fremtidsværkstedet, men der nogen diskussion
om, hvor længe vi skal vente.
* Opfølgning på fremtidsværkstedet: Visionerne bør afspejle sig i debatten på vælgermødet 11. november. Desuden bør bestyrelsen gribe ideen om en fælles portal på internettet
(Herfølge-portalen blev foreslået) med oplysning om aktiviteter og løbende tilbud for alle
borgere, foreninger og institutioner i Herfølge. Andre forslag var en lysavis på Brugsen eller tilgængelige skærme på centrale steder i byen. Sagen genoptages på næste møde.
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4. Vælgermøde 11. november.
* Hans Christian gennemgik listen over tilsagn fra de politiske partier. Han rykker de sidste for svar og giver samtidig tilbuddet til de nye politiske lister, der er dukket op. Der bliver kun kort frist til at svare af hensyn til opreklameringen af mødet.
* Biblioteket laver en plakat og fordeler den til butikker, skoler og institutioner i hele byen. Sonja tilbyder at køre en tur med plakater. Biblioteket står også for pressemeddelelsen.
* Hans Christian byder velkommen og er aftenens ordstyrer. I introduktionen til debatten
skal der tages udgangspunkt i det allerførste møde i december 2004, hvor daværende
borgmester Torben Hansen lovede, at ”nu er det Herfølges tur”.
* Bjarne, Henrik og Hans Christian laver et program og formulerer spørgsmål til politikerne.
* Hans Christian holder møde med biblioteket om praktiske spørgsmål såsom øl, vand,
mikrofoner, skilte og eventuel videooptagelse af mødet.
5. Markedsdagen 26. september.
* Mødet fandt sted foran biblioteket, og der var flere besøgende i år sammenlignet med
sidste år foran Holmebækskolen.
* Bestyrelsen vil gerne give optakten lidt mere festlig og samtidig invitere flere lokale aktører og foreninger. Der må gerne være et godt blikfang til at lokke folk til – f.eks. en karateopvisning, en rideklub med ponyer eller skakklub med spillere i gang. Måske bør det
overvejes at finde et andet navn end markedsdag.
6. Julekoncert med Herfølgekoret 9. december.
* Herfølgekoret har efterlyst praktisk ansvarlige til arbejdet med at brygge kaffe og dække
op i Sognegården, da korets medlemmer er optaget i kirken. Sonja meldte sig og vil desuden spørge Jørgen Clemmensen.
* Henrik er kontakt til koret vedrørende program – skal trykkes og deles ud ved indgangen. Desuden formulerer han i samarbejde med koret et udkast til pressemeddelelse.
* Jon spørges om at fremstille sin plakat fra tidligere år i samme antal.
* Hans Christian byder velkommen til koncerten.
7. Eventuelt.
* Der er kommet én times-parkering og røde asfaltbokse på Vordingborgvej syd for Billesborgvej. Det harmonerer ikke med strategiplanen, og vi er ikke blevet kontaktet før udførelsen af arbejdet.
* Skolebestyrelserne i Køge Kommune holder vælgermøde om skolepolitik mandag 26.
oktober kl. 19.30 på Asgård Skole. Alle er velkomne.
* Præsteskovgård holder på frivillig basis åbent for byens unge otte søndage hen over vinterperioden. Pengene har Holmebækskolens bestyrelse selv fundet af eget budget, da Byrådet igen har afslået at finansiere en forsøgsordning.
ref.: Henrik Fisker
12. november 2009.
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