Dato

6. juni 2011

Deltagere

Hans Christian
Henrik
Kaj
Margot
Niels
Sonja
Ulrik

Afbud fra

Allan
Anders
Bjarne
Jon

Referent

Ulrik

Sted

Åhmansvej 20, Herfølge

Fordeling

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

Næste møde

6. september 2011

Møde/dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

00 Bemærkninger til

Dette var første møde efter Årsmødet.

Opfølgning:

sidste referat
01 Siden sidst

Brev fra Morten Suhr, Teknisk Forvaltning, er rundsendt til efterretning.
Teknisk Forvaltning har henvendt sig om etablering af et hundelufterareal i
Herfølge Syd. HC har accepteret forslaget.
Brev fra Køge Camp, der holder arbejdsdag 22. juni. HC deltager med henblik
på at få Herfølge repræsenteret i arrangementet.
Margot beklagede, at kommunens ansatte ofte bruger Tingstedet som mødested og dermed udelukker pensionisterne fra at være der. Hver tirsdag kommer 140 pensionister på Tingstedet, men deres samvær er flere gange blevet
aflyst, fordi kommunen bruger lokalerne. Sonja foreslog, at kommunen i stedet
kan anvende de nye lokaler i Herfølgehallen (mod betaling). Margot tager hånd
om sagen – hvis ikke det hjælper, kontakter hun HC, som så går ind i sagen.

02 Årsmødet

Forløbet af Årsmødet blev drøftet. Der var enighed om at ”konceptet” med at

28.04.2011,

have et temaforedrag eller på anden vis at behandle et udvalgt emne var en

Evaluering

god idé.
Formandens beretning blev rost.
Fra selve Årsmødet anføres nedenstående:
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Følgende, valgt som privat personer, var på valg og de blev alle genvalgt:
•

H.C.

•

Niels

•

Lissie

•

Peter (suppleant)

Øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges af de respektive foreninger.
Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
•

Formand

H.C.

•

Næstformand

Sonja

•

Sekretær

Ulrik

•

Kassere og webmaster

Bjarne

•

Presseansvarlig

Niels

Til revisorer blev følgende valgt:
•

Lise Palm

•

Jørgen Clemmensen

Til næste årsmøde overvejes det at stille forslag om at foreningen kun skal
have en revisor.
03 Borgmesterens
svar vedrøremde

Borgmesterens svar vedrørende planstrategien for Herfølge, jf. mail af
17.05.2011 blev indgående drøftet.

planstrategien
Planstrategien er ikke med i det officielle dokument-heraki og er ikke juridisk
bindende, men er blot en hensigtserkæring. Planstrategien er dog vedtaget af
et enigt Byråd.
Herfølge Borgerforening vil arbejde for at planstrategien bliver indarbejdet som
”rygraden” og den politiske retningslinje for arbejdet i Herfølge.
04 ”Herfølge øst”.

H.C. har sammen med jagtforeningen været til 2 møder med kommunen siden

Mødet med teknisk sidst. Senest er fremsendt en anvisning på hvordan administration af området
forvaltning, samt

”Herfølge øst” tænkes håndteret. Der er har været god respons på dette bidrag

jagtforeningens og fra kommunen ifølge Jagtforeningen.
vores forslag til organisering

Andre foreninger end dem der på nuværende tidspunkt har vist deres interesse
er velkommen til at deltage i projektet.
Lidt afhængig af den endelige udformning af projektet blev det drøftet at et
sanitetshus bør ”tænkes ind” i området.
Menighedsrådet har lidt ”interne” udfordringer med Kirkeministeriet
vedrørende deres del af området ved kirken.

05 Skal vi have Børn-

Blandt andet på baggrund af Henriks bemærkning vedrørende boldbanen ved

og ungeudvalget i

Holmehus, Præstebanken, jf. mail af 23. maj 2011, blev forholdet indgående
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gang?

drøftet.
I forskellige medier fremstilles det som om at borgmesteren tilsyneladende har
lovet en løsning på problemet – uenighed mellem naboer og brugere.
Herfølge Borgerforening ønsker en konstruktiv løsning, og det blev aftalt at
kontakte Pia Borg, SSP, og spørge til hvordan sagen står og om man kunne
forestille sig et fælles løsningsinitiativ, f.eks. med involvering af boligselvskab
og kommunen.

HC

Boldbanen ligger på et kommunalt område som hører under Holmebæk Skolen.
06 Sankt Hans

Sonja oplyste at hun har en forventning om at alt ”køre” efter den lagte plan,
idet ingen af medarrangørende har meddelt andet.
Plakater opsættes i uge 24.

Sonja

Notits sættes i lokalavisen den 18. juni 2011.

Niels

Menighedsrådet overvejer at indkøbe en grill, som blandt andet kan benyttes i
forbinelse med Sankt Hans arrangement.
07 Ombygningen af
SuperBrugsen

Lokalplan 1018 Udvidelse af dagligvarebutik i Herfølge er vedtaget den 24. maj
2011.
Niels orienterede om det forestående byggeri. Som noget af det første nedrives
de 2 huse som i dag støder op til parkeringspladsen, og i den eksisterende
butik er de indledende forberedelser med at flytte rundt på varesortimentet
startet.
Udvidelsen forventes afsluttet i uge 45.
Posthuset flytter ikke til SuperBrugsen.

08 Herfølgedag

Det er udmeldt at Herfølgedag i år afholdes den 24. september 2011 kl. 11-15
HC har udsendt oplæg til gennemførelse af arrangementet, jf. mail af 24. maj
2011. Der afholdes planlægningsmøde til august, nærmere tidspunkt afventer.

HC

HC ønsker at andre kræfter tager over i forbindelse med at drive processen og
arrangere Herfølgedag til næste år.
Jagtforeningen har foreslået at Herfølgedag fremover kunne afholdes ved deres
lokaliteter, og kommet med idéer som pony-ridning.
09 Eventuelt

Halinspektøren holder reception den 30. juni 2011 kl. 13.00. Sonja oplyste at
hun deltager og sørge for gave fra Herfølge Borgerforening.
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Ny buskøreplan menes at skulle foreligge til den 11. december 2011, og derfor
vurderes det at en revision af busbetjeningen påbegyndes til august. Herfølge
Borgerforening er blevet stillet i udsigt at man vil blive taget med på råd i
forbindelse med revisionen af buskøreplanen. Det blev aftalt at sende en
”reminder” om deltagelse, hvis invitation ikke modtages.
10 Nyt fra udvalgene
Trafikudvalget

Ingen bemærkninger.

Børn- og ungeudvalget

Ingen bemærkninger.

Aktivitetsudvalget

Fastelavn: Afholdes den 19. februar 2012 kl. 13.00 – 17.00. Herfølgehallen er
reserveret.

Kulturudvalget

Der har være afholdt møde den 23. maj 2011. Den gode idé til et arrangement
kom ikke på bordet, og initiativet er sat på ”on hold” indtil videre.
På mødet blev det drøftet hvordan man kommer ind på ”livet” af
boligforeningerne, og får aktivetet deres ressourcer.
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