
Sankt	  Jørgensbjerg	  Lokalråd	  

Bestyrelsesmøde	  hos	  Karin,	  Brøndgade	  12	  den	  2.	  september	  2015	  

Til	  stede:	  Charlotte	  Vinther,	  Per	  Vejrup	  Hansen,	  Bjarne	  Westergaard,	  Britha	  Skyum,	  Thyra	  Søndergaard	  og	  
Karin	  Mejding	  (ref.)	  

Afbud:	  Casper	  Harboe	  

	  

1. Karin	  valgt	  som	  referent	  
2. Nyt	  på	  Bjerget:	  Der	  er	  nyindflyttede	  familier	  i	  flere	  huse.	  Per	  lovede	  at	  besøge	  dem	  og	  byde	  

velkommen	  med	  en	  folder	  om	  lokalrådet.	  Bog	  om	  området	  uddeles	  ved	  en	  senere	  lejlighed.	  
3. Referat	  fra	  sidste	  møde:	  Godkendt.	  
4. Evaluering	  af	  sommerfesten:	  Fint	  forløb	  og	  hyggelig	  aften,	  musikeren	  gav	  god	  stemning.	  Tak	  til	  

alle,	  som	  hjalp.	  Dejligt,	  at	  folk	  selv	  medbringer	  ALT.	  
Vi	  kan	  overveje	  fremover,	  om	  tidspunktet	  på	  dagen	  er	  det	  rette.	  Evt.	  flere	  børnevenlige	  
aktiviteter	  i	  takt	  med	  at	  der	  flytter	  flere	  børn	  til?	  Vi	  skal	  have	  opmærksomheden	  henledt	  på	  
dette.	  Tages	  op	  af	  den	  kommende	  bestyrelse	  inden	  næste	  års	  sommerfest.	  	  

5. Kommende	  arrangementer:	  	  
-‐	  19.	  oktober:	  Generalforsamling.	  Karin	  booker	  DUI-‐huset.	  I	  år	  tilbyder	  vi	  ikke	  fællesspisning	  i	  
forbindelse	  med	  generalforsamlingen	  (da	  der	  er	  fælles	  fest	  kort	  efter).	  Servering:	  Kage	  og	  
medbragt	  kaffe.	  Invitation	  ud	  senest	  28.	  september.	  Karin	  laver	  udkast.	  

-‐	  26.	  oktober:	  Bestyrelsesmøde	  for	  den	  nyvalgte	  bestyrelse.	  Konstituering.	  Mødet	  holdes	  hos	  
Per	  i	  Toftegade.-‐	  	  

-‐	  14.	  november:	  20-‐/40-‐års	  jubilæumsfest	  i	  lokalrådet.	  Holdes	  i	  sejlklubbens	  lokaler	  som	  
frokostarrangement.	  Bidrag	  og	  ”historiske”	  indslag	  efterlyses.	  Britha	  kontakter	  Anne-‐Grete	  og	  
Ebba.	  Alle	  opfordres	  til	  at	  medbringe	  gamle	  materialer,	  som	  kan	  have	  interesse,	  billeder	  mv.	  
Invitation	  skal	  snart	  udsendes.	  Charlotte	  laver	  udkast	  og	  rundsender.	  

6. Status	  vedr.	  trafik	  og	  afspærring	  af	  Brøndgade:	  Lokalrådet	  er	  meget	  tilfreds	  med	  afspærringen,	  
inkl.	  udformningen.	  Efter	  mødet	  har	  Jan	  fra	  trafikgruppen	  tilføjet:	  Skiltningen	  er	  ikke	  ajourført,	  
kommunen	  mangler	  at	  følge	  op	  i	  forhold	  til	  de	  ændrede	  forhold.	  	  

7. Eventuelt	  
-‐	  Der	  er	  planer	  om	  en	  Facebookgruppe	  for	  lokalrådets	  medlemmer	  –	  et	  tilbud	  til	  alle,	  som	  er	  
interesserede.	  Det	  skal	  ikke	  afløse	  anden	  kommunikation	  mellem	  medlemmerne,	  blot	  åbne	  
endnu	  en	  mulighed	  for	  de	  interesserede.	  	  
-‐	  Det	  kunne	  måske	  være	  interessant	  med	  en	  udendørs	  opslagstavle	  på	  et	  centralt	  sted.	  Vi	  har	  
det	  i	  tankerne	  og	  ser	  på	  det	  igen	  til	  foråret.	  Udformning	  skal	  overvejes	  nøje.	  Vi	  søger	  inspiration	  
andre	  steder.	  
-‐	  Vi	  sidder	  fortsat	  i	  med	  i	  styregruppen	  for	  Roskilde	  Flygtningevenner	  (p.t.	  Hanne	  Tanggaard	  og	  
Karin	  Mejding).	  
-‐	  12.	  september	  om	  eftermiddagen	  er	  der	  Grøn	  Festival	  v.	  Sankt	  Jørgensbjerg	  menighedsråd	  i	  
Sognegården.	  Lokalrådets	  medlemmer,	  familier	  og	  andre	  lokale	  gæster	  er	  meget	  velkomne,	  
også	  som	  aktivt	  medvirkende.	  Se	  tidligere	  rundsendt	  mail	  fra	  Martin	  Ishøy.	  	  
	  


