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Dato 21. april 2015, kl. 19.00 
 
Deltagere Der var mødt ca. 30 deltagere op til Årsmøde 2015 
 
Referent Ulrik Kolbe 
 
Sted Herfølge Bibliotek Uglen 
 
Fordeling Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) 

 
Næste møde 20. maj 2015, kl. 19.00, Ordinært bestyrelsesmøde (aftalt efter det ordinære årsmøde) 
 
Møde/dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Opfølgning: 

         

00 Velkommen H.C. bød velkommen til Årsmøde 2015  

   

01 Valg af dirigent Henrik Fisker blev valgt til dirigent. 

 

Henrik Fisker takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var rettidigt 

indkaldt og annonceret i henhold til vedtægterne. 

 

Endvidere blev det konstateret, at der ikke var nogen bemærkninger til dags-

ordenen. 

 

   

02 Formandens 

beretning 

Hans Christian Andersen aflagde beretning. 

 

Der var ros for en god og fyldig beretning. 

 

Næstformanden for Køge Svømme Klub, KSK, anførte, at en ugentlig offentlig 

åbningstid på 10-14 timer vil betyde, at op til 300 svømmere vil miste deres 

nuværende svømmetid. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Beretningen kan læses på www.herfoelgeborger.dk. 

 

   

03 Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag til Årsmøde 2015.  

   

04 Borgerforeningens 

regnskab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer Bjarne Rasmussen var forhindret i at deltage i årsmødet. 

 

Anders Frandsen udleverede kopi af Årsregnskab 2014 og gennemgik dette. 

 

Af Årsregnskab 2014 fremgår det, at der er 59 betalene enkelt-medlemmer 

(59 x 100) og 15 (15 x 500) betalende foreningsmedlemmer af Herfølge 

Borgerforening. 

 

Årsregnskab 2014 er revideret og godkendt i overstemmelse med vedtægterne 

uden anmærkninger af Herfølge Borgerforenings revisor. 

 

Der var et spørgsmål til hvorfor udgift Post 2015 Kontohold på kr. 168,00 var 

 



 

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

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

(efterskrift) 

anført som værende positiv (indtægt). 

 

Der kunne ikke svares på spørgsmålet til årsmødet. 

 

Årsregnskab 2014 blev godkendt. 

 

Årsregnskab 2014 kan læses på www.herfoelgeborger.dk.  

 

Post 2015 burde have været anført som værende negativ (udgift). 

   

05 Forslag til budget 

samt kontingent 

Kasserer Bjarne Rasmussen var forhindret i at deltage i årsmødet. 

 

Anders Frandsen udleverede kopi af forslag til Budget 2015 og gennemgik 

dette. 

 

Budget 2015 blev vedtaget, uden bemærkninger. 

 

Budget 2015 kan læses på www.herfoelgeborger.dk. 

 

   

06 Valg af bestyrelses-

medlemmer 

Dirigenten indledte valghandlingen med, at gennemgå opbygningen og sam-

mensætningen af Herfølge Borgerforening og orientere om hvem der var på 

valg. 

 

På Årsmøde 2015 blev følgende valgt som privatpersoner: 

• Hans Christian Andersen 

• Henrik Fisker 

• Lissie Kirk 

• Niels Rolskov 

• René Ljunggren (suppleant) 

 

Valgperioden er 2-årig. For suppleanter er valgperioden dog 1-årig. 

 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges inden for de enklte grupper af de 

respektive foreninger/institutioner. 

 

Bestyrelsens sammensætning efter Årsmøde 2015 fremgår nedenfor: 

A Erhvervsforeningen: 

• Stig Christiansen (Super Brugsen) 

• Suppleant ikke oplyst 

 

B Sports- og fritidsforeninger 

• Sonja Zingg (Herfølge Gymnastik Forening) 

• Henning Lübcke (Herfølgespejderne) 

• Suppleant ikke oplyst 

 

C Pensionistforeninger, Bibliotek, Menighedsråd og beslægtede fore. 

• Margot Rasmussen (Menighedsrådet) 

• Bo Michael Hansen (suppleant) 
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D Øvrige foreninger (herunder beboer- grundejerforeninger) 

• Glenn Allan Jensen (grundejerforeningen Skovleddet-Holmehøj) 

• Suppleant ikke oplyst 

 

E Bestyrelser for skoler og daginstitutioner 

• Linda Rasmussen (Holmebæk Skolen) 

• Suppleant ikke oplyst 

 

F Privatpersoner i Herfølge 

• Allan Kok 

• Anders Frandsen 

• Bente Rasmussen 

• Bjarne Rasmussen 

• Hans Christian Andersen 

• Henrik Fisker 

• Lissie Kirk 

• Niels Rolskov 

• René Ljunggren (suppleant) 

• Ulrik Kolbe 

 

Umiddelbart efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde i 

henhold til vedtægterne: 

• Formand: Hans Christian Andersen 

• Næstformand: Sonja Zingg 

• Kasserer: Bjarne Rasmussen 

• Sekretær: Ulrik Kolbe 

• Formand for Aktivitetsudvalg: Sonja Zingg 

 

Endvidere blev følgende poster besat: 

• Presseansvarlig: Niels Rolskov 

• Webmaster: René Ljunggren 

• Busgruppe: Henrik Fisker 

• Børne- og ungeudvalget: Bente Rasmussen 

• Trafiksikkerhedsudvalg: Henrik Fisker 

• Konsulent: Peter Ålbæk 

   

07 Valg af suppleant Se punkt 06 Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

   

08 Valg af revisor Lise Palm blev valgt til revisor.  

   

09 Eventuelt Med afsæt i formandens beretning blev der spurgt ind til ”landkortet” i skole-

gården på Herfølge Skole. 

 

Formanden svarede, at Herfølge Borgerforening ikke har været involveret i 

arbejdet, men at så vidt vides er der ved at være samlet penge nok ind til at 

kortet bliver opmalet. 
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Der blev takket for et stort arbejde fra Herfølge Borgerforenings side. 

   

10 Visioner for 

udviklingen i 

Herfølge 

Efter det ordinære årsmøde var borgermester Flemming Christensen inviteret 

til, at tale over emnet Visioner for udviklingen i Herfølge. 

 

Flemming Christensen indledte med at takke for invitationen og roste Herfølge 

Borgerforening for det store og seriøse arbejde som bliver lagt for dagen. 

 

Køge Kommune står foran at skulle udarbejde 10 bydelsplaner, og i øjeblikket 

er bydelsplan for Herfølge er under udarbejdelse, og derfor ønskede Flemming 

Christensen ikke at gå i detaljer med denne på nuværende tidspunkt. 

 

Flemming Christensen bemærkede dog, at der tidligere har været udført et fint 

stykke arbejde vedrørende Planstrategi for Herfølge og at arbejdet denne gang 

bliver det til noget. Flemming Christensen kunne dog ikke sige noget om i 

hvilken hastighed. 

 

Flemming Christensen lagde op til dialog og orienterede efterfølgende om de 

mange store anlægsprojekter i Køge Kommune, som på den ene eller anden 

måde kommer til at berøre hele kommunen. 

 

Nedenfor er i stikordsform anført en række af de emner, som Flemming 

Christensen berørte: 

• Skolebesparelser (som ikke blev effektueret) 

• Køge Nord 

• Trafikplan (herunder brorenoveringer) 

• Busdrift (positiv forventning til at rute 102 rent faktisk bliver opdelt) 

• Tryghed i Køge Kommune (bl.a. tak til Hans Christian Andersens 

arbejde) 

• Idrætsfaciliteter (der er p.t. ikke afsat midler til renovering af disse) 

• Befolkningstallet (stigende i hele kommunen) 

• ”Stevnsvejen” (p.t. arbejdes der efter et tidligere byråds beslutning 

om en sydlig linjeføring om Herfølge) 

 

Der blev spurgt til Herfølge Borgerforenings holdning til linjeføring af en 

eventuel ”Stevnsvej” (omfartsvej). 

 

Formanden svarede, at en endelig afklaring blandt andet afventer arbejdet 

med bydelsplanen. 

 

Afslutningsvis blev præsentation af de mange anlægsprojekter i Køge 

Kommune gennemgået på storskærm. 

 

Flemming Christensen lovede efterfølgende at sende præsentationen så den 

kan blive lagt på Herfølge Borforenings hjemmeside www.herfoelgeborger.dk. 
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