
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg 
Lokalråd 
 
 
 
 

 
Tegnet af Jørgen Brændekilde – 

Kirkebakken på Sct. Jørgensbjerg mod øst.1973 

 
 
 
Mandag 22. Maj kl. 19-20 hos Charlotte, Wendtsgade 
 

Til stede:  Thyra, Per, Britha, Hans og Charlotte 
Afbud:       Karin, Trine-Maria og Søren 

 
1) Nyt på Bjerget. 

                Smedegade 15 sat til salg, og muligvis allerede solgt. 

2) Valg af referent: Charlotte 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde: Sidste møde var blot konstituerende efter  

                generalforsamlingen og uden anden agenda derudover.  

4) Kommende arrangementer:  

• 11. Juni fællesarbejdsdag. Arbejdsdag med diverse indsatser omkring 

gadekæret og det grønne område v. Kirken.  

• Det grønne område omkring Gadekæret ryddes op, hvis der ligger skrald mv. 

• Borde/bænkesættet ved Gadekæret trænger til en grundig rengøring. 

• Petanquebanen renses for ukrudt og rives. 

• Borde/bænkesættene på det grønne område v. Kirken rengøres, hvis der er 

behov for det. 

• Legehuset fejes.  

• Evt. kan dagen også bruges til at lave en heks til Skt. Hansbålet. 

• Bestyrelsen sender alle-mail ud om fællesarbejdsdagen i starten af uge 22. 

• 23. juni: Skt. Hansbål . Johannes har meldt ud, at han efter mange år som 

”bålbygger” vil give stafetten videre. Johannes har gjort et kæmpearbejde i alle 

årene, som vi virkelig påskønner. Og nu må vi prøve at løfte arven.  

Johannes havde et samarbejde med bro-ejerne (de små broer) om at de 

løbende lagde træ fra de gamle broer mv. Under en presenning. Derudover 

samlede Johannes i uger op til Skt. Hans grene og kvas fra skrænterne. 

Den sidste weekend inden skt. Hans blev bålet bygget med hjælp fra folk fra 

lokalrådet. Denne procedure skal vi have iværksat med nye kræfter, som vil 

påtage sig at samle bålmateriale. Per tager initiativ. 
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Og hvem laver heks ? Vi sender en opfordring ud.  

• Per sørger som altid for fakler  

• 19. August : Sommerfest Samme koncept som sidste år, som fungerede godt. 

Karin og Britha sørger igen for en havevandringstur.  

Britha sender udkast til invitation. 

Vi vil også i år opfordre børnefamilierne til at arrangere et par konkurrencer for 

børnene, det var en stor succes sidste år. 

• 25. Oktober – generalforsamling.  

Karin og Charlotte genopstiller ikke, så vi skal i god tid inden 

generalforsamlingen opfordre medlemmerne til at stille op til valg. 

 

 

Næste møde : Vi aftalte at mødes onsdag 2. August kl. 19 hos Thyra til et før-sommerfest  

                         møde   

     

 

 

 

  

  



 

 
 

 

 
 
 

 


