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Årsmøde 26. april 2010 i Herfølgehallens mødelokale. 
 
Til stede: 16 personer. 
 

1. Valg af dirigent. 
* Lissie Kirk blev valgt. Hun konstaterede, at årsmødet var rettidigt indkaldt. 
 
2. Formandens beretning. 
* Formanden aflagde beretning (se bilag). Dirigenten satte beretningen til debat. 
* Sagen om Faktas nye bagindgang ud mod Billesborgvej afstedkom flere kommentarer. En til-
hører spurgte, om bestyrelsen havde tænkt sig at forfølge sagen. Lissie Kirk gav en orientering 
om, hvor sagen står politisk. Hans Christian Andersen svarede, at reaktionerne fra borgerne i 
Herfølge har været entydigt negative. Han efterlyste et ledelsesmæssigt ansvar for sagens be-
handling i Teknisk Forvaltning, herunder overensstemmelse mellem beslutninger / tilladelser og 
den overordnede planstrategi for Herfølge bymidte. Han lovede at invitere borgmesteren til Her-
følge, så hun ved selvsyn kan se de problemer, der er skabt. 
* Steen Nielsen spurgte, om der foreligger en tegning for den planlagte torvedannelse i bymid-
ten. Hans Christian Andersen svarede nej – der er beskrevet flere funktioner med fleksibel ind-
retning af arealet. Anders Frandsen omtalte SuperBrugsens byggeplaner, herunder butikkens 
fem p-pladser på nordsiden af Billesborgvej. Seneste udkast til byggeplan omfatter ekstra 30 p-
pladser syd for Billesborgvej – først når denne plan er godkendt, kan Brugsen afgive de fem 
pladser til torvedannelse. 
* Hanne Nielsen spurgte om planerne for udvikling af markedsdagen. Hans Christian Andersen 
svarede, at der skal slås mere på tromme for arrangementet, og i den forbindelse er det pt. til de-
bat, om arrangementet skal placeres permanent i bymidten i stedet for som hidtil på skift med 
Holmebæk. 
* Med disse bemærkninger blev beretningen godkendt uden afstemning. 
 
3. Indkomne forslag. 
* Ingen. 
 
4. Regnskabet. 
* Kassereren fremlagde regnskabet (se bilag).  
* Hanne Nielsen bemærkede, at regnskabets største udgift er fastelavnsfesten og spurgte på den 
baggrund, om der er mulighed for at indføre entré for voksne plus at sælge øl og vand. Hans 
Christian Andersen svarede, at begge forslag har været drøftet. Bestyrelsen mener fortsat, at det 
skal være gratis for voksne at komme ind, men ideen om at sælge øl, vand og vin er god. Revi-
sor Jørgen Clemmensen bemærkede, at udgifterne til fastelavnsarrangement er dækket ind via 
sponsorater, hvorfor der ikke er behov for at øge indtægterne. 
* Regnskabet blev godkendt uden afstemning. 
 
5. Budget og kontingent. 
* Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til budget (se bilag), herunder forslag om uændret 
kontingent på 500 kroner for foreninger og virksomheder samt uændret kontingent på 100 kro-
ner for enkeltmedlemmer.  
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* Budgetforslaget blev godkendt uden afstemning. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
* A. Erhvervsforeningen: Anders Frandsen (genvalgt). 
* B. Sports- og fritidsforeninger: Sonja Zingg Hansen (genvalgt) og Ulrik Kolbe (nyvalgt). 
* C. Pensionistforeninger, biblioteket og menighedsrådet: En plads vakant. 
* D. Øvrige foreninger, herunder beboer- og grundejerforeninger: Kaj Pedersen (genvalgt) og en 
plads vakant. 
* E. Skolebestyrelser og daginstitutioner: En plads vakant. 
* Privatpersoner: Jon Bonne Eriksen (nyvalgt), Bjarne Rasmussen (nyvalgt) og Henrik Fisker 
(genvalgt). 
 
* Ved valget gik Jon Bonne Eriksen og Bjarne Rasmussen fra at være kollektivt valgt til at være 
privat valgt. Ulrik Kolbe gik fra suppleant til medlem af bestyrelsen (kollektivt valgt), mens Pe-
ter Aalbæk Jensen gik fra at være bestyrelsesmedlem til suppleant. Bo Mikael Hansen og An-
ders Bødker forlod bestyrelsen. 
* Hans Christian Andersen, Lissie Kirk og Niels Rolskov var ikke på valg i år.  
* Hanne Nielsen meldte sig til udvalget vedrørende markedsdagen. 
 
7. Valg af bestyrelsessuppleant. 
* Peter Aalbæk Jensen blev nyvalgt for ét år. 
 
8. Valg af revisorer. 
* Jørgen Clemmensen og Lise Palm blev genvalgt. 
 
9. Eventuelt. 
* Hanne Nielsen spurgte, om det stadig kunne nås at arrangere forudgående fællesspisning til 
sankthansfesten. Sonja Zingg Hansen svarede bekræftende, men tilføjede, at bestyrelsen har be-
sluttet, at den ikke ønsker at stå for det praktiske arrangement. Hanne bebudede, at hun selv 
ville tage opgaven på sig. 
* Anders Frandsen roste Hans Christian Andersen for hans store indsats i bestyrelsen samt Lene 
for at lægge hus til bestyrelsens møder. Anders takkede endvidere hele bestyrelsen for godt 
samarbejde. 
* Hans Christian Andersen overrakte vingaver med tak til Anders Bødker og Bo Mikael Hansen 
for deres indsats i bestyrelsen. Bo oplyste, at han fremover vil være suppleant i valggruppe C, 
og Anders vil gerne stå til rådighed for Borgerforeningens trafikgruppe. 
 
 

ref.: Henrik Fisker 

26. maj 2010 

 


