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00 Bemærkninger til

Dette var første ordinære betyrelsesmøde efter årsmødet.

Opfølgning:

sidste referat
01 Siden sidst

HC oplyste at han havde fået en tilbagemelding fra Køge Kommune om at
Borgerforeningens høringssvar er modtaget og at det vil blive medtaget i det
videre arbejde med Planstrategien.
Lissie orienterede om proceduren i forbindelse med det videre arbejde.
ETK markere officielle flagdage på mindepladsen ved Præstevænget.
Byggeriet ved Tingstedet har haft rejsegilde.
Henrik foreslog at Borgerforeningen tager initiativ til at cykelstien til Vedskølle
bliver navngivet. Det blev aftalt at tage emnet op på næste bestyrelsesmøde.
Allan orienterede om at skolebestyrelsen på Hastrup Skolen har taget initiativ
til en debat om den nye skolestruktur, blandt andet med henblik på at opfordre
de politiske partier til at komme med deres holdning. Arbejdes tages op igen i
arbejdsgrupper på tværs af skolebestyrelserne efter sommerferien.
Bente oplyste at Manglerne er midlertidig lukket.

Herfølge Borgerforening

1
v/ Hans Christian Andersen
Åhmansvej 20
Tlf. 56 27 46 37
4681 Herfølge.
e-mail.: formand@herfoelgeborger.dk

www.herfoelgeborger.dk

02 Årsmødet den 30.

Der var enighed om at ”konceptet” med et indledende tema som trækplaster

april 2012,

inden årsmødet er godt. Dog skal det ovevejes hvordan flere bliver til selve

Evaluering

årsmødet, idet der var flere som gik umiddelbart efter den indlednde debat.
Til næste årsmøde skal der skiltes så det er nemt at finde hvor det afholdes.
Biblioteket blev foreslået som et muligt sted at afholde årsmøder.
Vedtægterne opdateres på baggrund af beslutningerne på årsmødet.
Adresselisten opdateres med den nye bestyrelse og ressourcepersoner.

03 Planstrategi 2012

Ulrik
Bjarne

HC blev rost for et godt høringssvar.

og Agenda 21 –
strategi 2012

Endvidere var der enighed om at der havde været en god og hurtig respons pr.
mail.

04 ”Smedegrunden”,

Udspil fra Køge Kommune afventes.

fortsat drøftelse
Uafhængigt af planerne for området var der enighed om at det er meget vigtigt
at få løst de infrastrukturelle udfordringer på en hensigtsmæssig måde.
HB Køge er fraflyttet Smedegrunden.
Det vides ikke hvilke planer der er for det gamle posthus.
Ifølge Henning er det i øjeblikket Hammershus Bageren som ”bremser” for en
videre udvikling af området, idet den ikke vil sælge.
05 Sankt Hans festen

Sonja orienterede om at alt går efter planen.
Bålet tændes kl. 21.00. Det fremgår ikke af plakaten.
Lejlighedsbevilling er på plads ifølge HC.

06 Temamøde om
trafik

Henrik redegjorde for status vedrørende temamødet om trafik. Kommissoriet
er ikke helt afklaret, men det blev aftalt at arbejde videre med de overordnede
linjer for programmet.
P.t. er der overvejelser omkring følgende emner:
•

Indlæg fra højt placeret embedsmand omkring infrastruktur /

•

Omfartsvej – pro et con

•

Landpolitisk perspektiv, f.eks. oplæg fra Carsten Nonboe

byudvikling set over en længere periode.

Det blev aftalt at udsættes afholdelsen af temamødet. Nyt tidspunkt for
afholdelse af temamødet tages op igen på et efterfølgende bestyrelsesmøde.
Eventuelt kunne temamødet afholdes i forbindelse med et årsmøde. Det var på
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mødet enighed om at det er vigtigt at få temamødet placeret på et ”strategisk”
rigtig tidspunkt så det ikke bare bliver et protestmøde, men et konstruktivt
indlæg i den offentlige debat.
Lissie redegjorde for socialdemokraternes oplæg til linjeføring af ”omfartsvejen”.
Henrik opfordrede Lissie til at socialdemokraterne offentliggøre oplægget til
linjeføringen.
07 Herfølgedag,

På baggrund af input fra årsmødet blev den fremtidige struktur af Herfølgedag

fremover (altså

kort drøftet. Blandt andet blev tidspunkt for afholdelsen drøftet, skal det være

ikke i år)

sidst eller først på året / foreningssæsonnen. Der kom ingen afklaring på
mødet.
En af de nærmeste dage udsendes planskema for dette års Herfølgedag.

08 Eventuelt

”Håndtering” af valg af foreningsrepræsentanter, og eventuel
strukturændringer i sammensætningen af bestyrelsen tages op på et
efterfølgende bestyrelsesmøde.
Allan meddelte at det var hans sidste bestyrelsesmøde, som repræsentant for
skolebestyrelserne, idet han fratræder som skolebestyrelsesformand på Holmebækskolen pr. 1. august.
Bente vender tilbage med hvem der bliver ny repræsentant for skolebestyrelserne.

Bente

09 Nyt fra udvalgene
Trafikudvalget

Ingen bemærkninger.

Børn- og ungeudvalget

Ingen bemærkninger.

Aktivitetsudvalget

Sankt Hans: Se punkt 05.

Kulturudvalget

Ingen bemærkninger.
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