
Referat af møde i Sankt Jørgensbjerg Lokalråd den 14.11.2018 
 

 
Til stede: Jeppe, Camilla, Christel, Kirsten, Hans og Anne-Marie 

Afbud: Per 

Referent: Jeppe Øster-Rothenborg 

 

1. Konstituering 

• Formand: Jeppe blev valgt 

• Kasserer: Per blev valgt  

• Medlemmer: Christel, Camilla, Anne Marie 

• Suppleanter: Kirsten og Hans 

 

Kirsten Henning (pilen1990@gmail.com, tlf. 61374615 ) 

Hans Hansen (hanshansen@acm.org, tlf. 26711417 ) 

Jeppe Øster-Rothenborg (jeppeoster@hotmail.com, tlf. 99555643) 

Christel Balle Nielsen (christelbn@hotmail.com, tlf. 24 65 42 52) 

Camilla Martens (camilla_martens@hotmail.com, tlf. 26394951)  

Per Vejrup-Hansen (per.vejrup@gmail.com, tlf. 22256863) 

Anne Marie Rasmussen (3xrasmussen@gmail.com, tlf. 30324254) 

 

2. Næste års aktiviteter 

• Sankt Hans Aften, søndag den 23. juni 

• Fælles arbejdsdag (bænke skrubbes, fjerne ukrudt ved petang og sandkasse, evt. 

maling af legeplads, evt. reparation af fodboldbane af træ ved gadekæret) efter 

arbejdet laver vi evt. petang turnering, lørdag den 11. maj kl. 13.00. 

• Sommerfest, lørdag den 24. august 

• Generalforsamling, onsdag den 23. oktober 

• Filmaften – arrangeres af Karin m.fl. 

• Loppemarked, arrangeres af Christel på legepladsen. Hun skriver ud i det nye år og 

beder folk tilmelde en stand. Der skal være mindst 10 stande for at gennemføre det. 

Kunne arrangeres i forbindelse med en gudstjeneste og håbe på ”kunder” derfra. 

Kunne overveje at invitere en optrædende, fx tryllekunstner.  

• Pinsefrokost i Vrågården, arrangeres af beboerne i Vrågården lørdag den 8. juni. 

• Juleaktivitet, der blev vendt forskellige forslag, hvis nogen vil stå for noget, så støtter 

vi gerne arrangementet. Christel og Kirsten tygger lidt på det. 

• Fisketur, Jeppe overvejer at gentage arrangementet 
 

3. Høring af byggesag på Wendtsgade 2A 

• Vi besluttede ikke at kommentere byggesagen. 

 
4. Andehus i gadekæret 

• Anne Marie sikrer, at de kommer op og eventuelt bliver restaureret 

 
5. Velkomstpakke til nye beboere 

• Camilla og Hans følger op med Per og sikrer, at nye beboere har fået og får 

oplysninger om lokalrådet. 

 

6. Næste møde hos Camilla (Toftegade 6), torsdag den 24. januar kl. 19.00 
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