
Referat af møde i Sankt Jørgensbjerg Lokalråd den 9.8.2018 
 

 
Til stede: Thyra, Jeppe, Per, Christel og Anne-Marie 

Referent: Jeppe Øster-Rothenborg 

 

1. Den Grønne Linie 

Vi har modtaget en folder fra foreningen Den Grønne Linie, som ønsker en grøn linie i 

forvaltningen af vores fælles rekreative områder og bymiljø. De savner fx en indsats fra 

Roskilde Kommune, der kan begrænse og ikke forøge trafikken til og fra havnen.  

 

Vi besluttede, at vi ikke vil rundsende folderen til beboerne på Sankt Jørgensbjerg. 

 

2. Tilskud til Sankt Hans have og Rings Hus 

Vi besluttede at fortsætte med at støtte det med det nuværende beløb. 

 

3. 18. august 

• 30 kg. grillkul (= svarer til forbrug i 2016): Anne Marie 

• Éngangsservice: tallerkener og glas: Dette må deltagerne selv tage med 

• Servietter: Dette må deltagerne selv tage med 

• Affaldssække og køkkenruller: Christel 

• Fyrfadslys: Thyra 

• 80 blandede ispinde: Thyra 

• Grill: Vi besluttede at grille på petanque banen. Følgende madtager griller: Thyra, 

Jeppe, Per, Christel – Jeppe gasgrill. Nogle dage før vil Jeppe efterlyse nogle flere 

griller og folk til at pakke teltene ned.  

• Havevandring: Thyra, har fået Karin og Ulla til at tage opgaven.  

• AFSPÆR en P-plads ved indkørslen til pladsen DAGEN FØR (så trailer med telte kan 

komme ind/ud – og som evt. griller kan stå på): Jeppe 

• Lav og udsend invitationen: Er udsendt.  

• Jeppe byder velkommen og laver aktivitet før havevandring. Per tager nogle bøger 

med om områdets historie til de nye medlemmer. 

 

4. Næste møde 

Den 4. oktober kl. 19 hos Christel. Toftegade 19E, stuen dør 2. Vigtigste punkt er planlægning 

af generalforsamling den 31. oktober. Foreløbig beslutning er: 

• Vi bruger service fra stedet 

• Folk har selv kaffe og te med 

• Bestyrelsen mødes ½ time før 

• Thyra og Christel vil stå for pizza, kage og drikkevarer. 

• Per laver beretning om regnskab, Jeppe formandens beretning 

• Jeppe spørger Trine-Marie om at være referent 

• Vi spørger Kalle om at være ordstyrer. 

• Thyra spørger Stine (tlf. stine@scthanshave.dk) om at holde oplæg om Sankt 

Hans Have. 

• Vi overvejer at lave en debat om forslag til aktiviteter i det kommende år 

mailto:stine@scthanshave.dk

