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Bestyrelsesmøde tirsdag 17. marts 2009 hos Hans Christian. 
 
Til stede: Hans Christian, Bo, Henrik, Jon, Sonja, Niels, Bjarne, Anders F., Ulrik og Anders B.  
Afbud: Lissie og Peter. 
Fraværende: Erland. 
 

1. Referat fra det seneste møde. 
* Godkendt. 

 
2. Siden sidst. 

* Malene er udtrådt af bestyrelsen – ny repræsentant for boligselskaberne søges. 
* SSP-møde 3. februar: Hans Christian deltog på foreningens vegne. Svagt fremmøde, 
men god interesse og mange spørgsmål. 
* Møde med Oskar Larsen, Køge Kommune: Hans Christian og Anders F. deltog. Brug-
sens nye byggeplaner skal godkendes på ny, og det tager formentlig et år ligesom sidst. 
Hans Christian skriver til Coop Danmark og udtrykker ønske om en hurtig afklaring. 
* Hans Christian har taget kontakt til Morten Suhr, Teknisk Forvaltning, om realiseringen 
af anlægsønskerne for de budgetlagte 1,2 million kroner. En arkitekt har lavet et konkret 
forslag til syv indsatsområder i Herfølge. Der er politisk behandling i maj med efterføl-
gende offentlig høring. 
* Henrik og Jon orienterede om Skoleudvalgets beslutning om ny klubstruktur, der har 
medført en skarp protest fra alle kommunens skolebestyrelser. Holmebækskolen ønsker at 
bevare én klub for hele Herfølge og er åben over for at diskutere placeringen (Præsteskov-
gård eller på Kirkepladsen), mens Herfølge Skole tilslutter sig forslaget om at dele resur-
serne i Herfølge på to klubber, så hver skole får sin egen klub. Holmebækskolen har gen-
fremsat Borgerforeningens forslag fra juni 2008 om en forsøgsvis udvidelse af åbningsti-
den i Præsteskovgårds ungdomsklub, dog er forslaget barberet ned til kun at omfatte ekstra 
søndagsåbent i perioden 1. oktober – 30. april, idet de to klubber i Herfølge ifølge den nye 
beslutning fra Skoleudvalget skal dele åbningstiden med forskudte åbningsdage.  
* Hans Christian har indgået en aftale med Herfølgekorets formand om, at der til kom-
mende julekoncerter nedsættes et fællesudvalg til fordeling af praktiske opgaver. Henrik, 
Hans Christian, Sonja og Bo repræsenterer foreningen. 
* DSB har iværksat en fornyet kampagne mod at krydse jernbanesporene på Lille Syd 
(Roskilde-Køge-Næstved) som følge af den intensiverede togdrift de kommende måneder, 
mens Sydbanen (Ringsted-Næstved) er delvist lukket på grund af sporarbejde. Hans Chri-
stian nævner i sin beretning til årsmødet, at Borgerforeningen forgæves har forsøgt at få 
Trafikstyrelsen til at bygge en gangbro over sporene. 
* Fastelavnsarrangementet gav et underskud på 1476 kroner. Se i øvrigt det udsendte refe-
rat fra Sonja, som fik ros for et fyldigt og hurtigt referat. 

 
3. Årsmødet 21. april. 

* Forslag om at få Hans Christian som ugens gæst i Køge Onsdag inden årsmødet. Hans 
Christian kontakter redaktør Arne Egaa. 
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* Niels skriver en pressemeddelelse om årsmødet og sender til de lokale medier. Jon laver 
en plakat. 
* Bestyrelsen besluttede at lave en gadeaktion foran Brugsen lørdagene 4. og 18. april kl. 
10-14. Niels laver en vagtplan og sender ud pr. mail. Aktionen skal dels få folk til at 
komme til årsmødet, dels opfordre dem til at melde sig ind. 
* Bo sørger for drikkevarer, der uddeles gratis til årsmødets deltagere. 
* Bestyrelsen foreslår Niels som dirigent. 
* Hans Christian sender et udkast til beretning til bestyrelsen til kommentering. 
* Forslag til vedtægtsændringer omkring kontingentet (se referatets pkt. 6) formuleres af 
Niels og rundsendes pr. mail inden påske. 
* Valg til bestyrelsen: Hans Christian, Niels og Lissie er alle på valg som individuelle 
medlemmer. Alle modtager genvalg. Ulrik genopstiller som suppleant. Bo spørger reviso-
rerne, om de modtager genvalg. 
 

4. Brug af hjemmesiden. 
* Alex Christensen, der er host for foreningens hjemmeside, vil af økonomiske grunde 
gerne ud af aftalen. Han anbefaler firmaet, One Come, der skal have 61,25 kr. pr. måned 
plus 11,25 kr. for op til 250 brugere af nyhedsmailen, i alt knap 75 kr. pr. måned eller 900 
kr. om året. Bjarne anbefalede aftalen, som bestyrelsen godkendte. 
* Bestyrelsen vedtog, at bestyrelsesreferater fremover lægges på hjemmesiden. For at op-
fange eventuelle fejl indføres en indsigelsesfrist på tre dage til sekretæren, hvorefter de au-
tomatisk lægges på hjemmesiden. 
* Jon kontakter Viggo Pedersen for at få ham til at lave en epistel om Herfølges historie til 
at lægge på hjemmesiden. 
 

5. Kontakt til politisk aktive i lokalmiljøet. 
* Foreningen har modtaget et svar fra Enhedslisten i Køge Kommune. 
 

6. Kontingentudvalgets indstilling til vedtægtsændring. 
* Bo fremlagde forslaget, og Jon supplerede med sine forslag til rettelser.  
* Bestyrelsen vedtog at anbefale til årsmødet, at der indføres kontingent for enkeltmed-
lemmer. Betaling kan ske via netbank eller ved personlig indbetaling i Nordea – herved 
fritages kassereren for arbejdet med at opkræve pengene. Orientering om kontingentbeta-
ling sker kun via mail til medlemmerne. Der bliver ikke udsendt rykkere.  
* Efter en del diskussion besluttede bestyrelsen, at årsmødet skal fastsætte kontingentets 
størrelse efter indstilling fra bestyrelsen. Vi foreslår, at kontingentet i 2009 bliver på 100 
kroner for enkeltmedlemmer og uændret 500 kroner for institutioner og foreninger. 
* Kontingentet for enkeltmedlemmer træder i kraft straks efter en beslutning på årsmødet. 
Nuværende enkeltmedlemmer orienteres om beslutningen, så de har mulighed for at melde 
sig ud, såfremt de ikke ønsker at betale kontingent.  
* Bo fremlægger på årsmødet et budgetforslag uden kontingentindtægter (dvs. med ud-
gangspunkt i de gældende vedtægter), men nævner, at en godkendelse af bestyrelsen vil 
betyde ekstra indtægter til foreningen (med de nuværende cirka 100 medlemmer altså 
10.000 kroner om året). 
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* Bestyrelsen overvejer at få fremstillet en pjece med oplysning om de nye kontingentreg-
ler og opfordring til at melde sig ind. 
 

7. Nyt fra udvalgene. 
* Trafikudvalget: Intet nyt.  
* Børne- og ungeudvalget: Der er indkaldt til et planlægningsmøde for foreninger, insti-
tutioner mv. onsdag 1. april om dette års markedsdag. Datoen for markedsdagen er endnu 
ikke fastsat. 
* Sankthansudvalget: Sonja indkalder til første møde. Bålet skal længere ned på marken 
end sidste år efter krav fra brandmyndighederne. 
* Fremtidsværksted og vælgermøde. Fremtidsværkstedet tænkes holdt på biblioteket en 
hverdagsaften i uge 39. Helge Baden og biblioteket er med i aktivitetsudvalget. Helge Ba-
den har luftet ideen om at gøre kirkebladet til talerør for lokale aktiviteter – en klar fordel, 
da bladet husstandsomdeles i hele sognet. 
 

8.  Eventuelt. 
* Bestyrelsen foreslår, at første møde i næste valgperiode holdes mandag 4. maj kl. 19.00 
hos Hans Christian. Tidspunktet skal endeligt godkendes umiddelbart efter årsmødet. 

 
ref.: Henrik Fisker 

14. april 2009.  

 


