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Referat af bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd 

 

MØDEDATO:  01.05.2019 KL. 18.30 

MØDESTED: Per, Toftegade 1 

DELTAGERE: Jeppe, Per, Hans, Anne-Marie, Camilla, Kirsten og Christel  

AFBUD: ’% 

Referent:  Christel  

 

1. Rundtur i Kvarteret  

Ad 1.)  

Lokalrådets to fodboldmål og bordet ved gadekæret skal smøres med en gang olie. (Hans 

spørger sin ven Lars, som er tømrer, om hvilken type olie der skal anvendes)  

Jeppe kontakter Roskilde Kommune for svar ang. legepladsen ved petanquepladsen, så det 

kan afklares hvad Roskilde Kommune skal udbedre/renovere eller udskifte og hvad Lokalrådet 

skal foretage sig, samt hvornår arbejdet forventes igangsat/udført. 

Hans spørger sin ven Lars omkring udskiftning af træværk/renovering af vores tre 

borde/bænke ved petanquebanen, samt hvilken type olie der skal anvendes. Hans spørger 

ligeledes ind til pris for udførelsen af både hele arbejdet eller delvist. Hans kontakter 

efterfølgende Jeppe for svar.  

Christel spurgte ind, om man kunne lave en speciel plads til engangsgrille, så vi fremadrettet 

undgår de sættes på bordene eller græsset. Dette bliver særligt aktuelt, hvis bordene 

renoveres med helt nyt træ, hvor det ville være super ærgerligt, hvis de blev ødelagt af 

engangsgrille.  

Jeppe udarbejder en indbydelse til fiskedag søndag den 26. maj, kl. 10.30, samt EVT. 

arbejdsdag, hvis det forsat er relevant. Ligeledes skrives der i indbydelsen en reminder om 

sommerfesten lørdag den 24. august 2019.  

2. Indtægter fra teltudlejning  

Ad 2.) 

Per oplyste, at der er blevet spurgt ind til, om indtægter/overskud fra teltudlejning kunne blive 

stående, i stedet for at blive delt ud til andelshaverne? Lokalrådet har 6 andele af de to telte, 

hvor resten ejes af 4-5 privatpersoner. Det handler om ca. 250 kr. pr andel, hvilket for os 

svarer til ca. 1.500 kr. Det blev besluttet, at lade indtægterne/overskud stående til evt. 

reparationer o. lign. ind til videre.  
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3. Velkomstbrev til nye medlemmer 

Ad 3.)  

Per delte nuværende brev ud til nye medlemmer rundt til os alle på mødet. Per oplyste, at han 

ligger inde med en bog om Sct. Jørgensbjerg, som kunne deles rundt til nye medlemmer. Det 

blev besluttet, at ind til videre beholdes nuværende velkomstbrev.  

4. Sct. Hans aften søndag den 23. juni 2019, kl. 21.30 

Ad 4.)  

• Per er tovholder på fakler og bål  

• Anne-Marie sørger for sang og sender indbydelse/reminder rundt 

• Kirsten spørger en lokal spillemand, om han vil deltage og evt. give et nummer 

5. Fibernet indenfor Lokalrådets område  

Ad 5.)  

Hans orienterede om tilbud fra GIGABIT, hvor mindst 25 % skal tilslutte sig og endda måske 

flere områder af Roskilde. TDC har d.d. sendt tilbud ud om gratis etablering af Fibernet i 

området. Herefter var en dialog omkring de to tilbud og fremtiden for Fibernet mv.  

Hans afventer en samtale med en Anna fra Roskilde Kommune. Christel kontakter TDC vedr. 

tilsendt tilbud i privat regi/for andelsboligforening, men vil gerne informere herom.  

Foreløbig afventer vi situationen og melder ikke noget ud til vores medlemmer.  

6. Skiltebrev/beskæring af træ/julelys 

Ad 6.)  

Jeppe rykker Roskilde Kommune for svar på skiltebrev sendt tidligere af Lokalrådet.  

Kirsten har skrevet til Roskilde Kommune for beskæring af træ i Brøndgade og forespørgsel på 

juletræslys i træet i Brøndgade. Såfremt vi skal have juletræslys i træet, skal der en 

autoriseret elektriker til, og evt. en tilslutning til andre juletræslys i byen. (Der var julelys i det 

store træ ved Store Børs på havnen sidste år) Kirsten afventer forsat svar og følger selv op på 

både beskæring af træ og evt. julelys.  

7. Åbning af havnekontoret torsdag den 25. april 2019 

Ad 7.)  

Jeppe deltog i orienteringsmøde omkring "åbning af nyt havnekontor" og orienterede herom, 

samt tegnede området/viste det på Google Maps. Bekymring går primært på de grønne 

områder omkring det nye havnekontor. Jeppe nævnte til åbningen omkring et evt. nyt 

havnebad og så må vi se, hvad fremtiden bringer.  
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8. Dato for næste møde 

Ad 8.)  

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 12. august 2019, kl. 19.00 hos Hans, 

Kirkebakken 3.   

9. Evt.  

Ad. 9) 

Der blev vist billeder af den nye badebro, som skulle være etableret og klar til brug.  

Der blev talt om børneunderholdning til sommerfesten den 24. august 2019. Der kom mange 

forslag:  

• Tryllekunstner  

• Skattejagt  

• Børnequiz 

• Små boder  

• Rundbold 

• Sækkeløb / æggeløb 

• Spise snørebånd med hænderne på ryggen  

• Femkamp  

• Gode gamle lege /konkurrencer mv.  

Da Jeppes datter er spejder, vil han spørge hende for flere forslag.  

Til næste møde skal vi hver i sær komme med et forslag.  

Børneunderholdning må IKKE være i stedet for den årlige havevandring, så legene skal tænkes 

ind i nuværende program.  


