
Referat af møde i Sankt Jørgensbjerg Lokalråd den 11.11.2019 

Til stede: Jeppe, Hans, Matias, Jane og Anne-Marie 
Afbud: Camilla 
Referent: Jeppe Øster-Rothenborg 

1. Konstituering  

• Formand: Jeppe  blev valgt 

• Kasserer: Per blev valgt  
 
Hans Hansen (hanshansen@acm.org, tlf. 26711417 ) 
Jeppe Øster-Rothenborg (jeppeoster@hotmail.com, tlf. 99555643) 
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) 
Matias Munck Mortensen (munckmortensen@gmail.com, tlf. 23638481) 
Jane Stiesdal (jstiesdal@gmail.com, tlf. 41108506) 

2. Næste års aktiviteter 

• Sankt Hans Aften, tirsdag den 23. juni 2020 

• Fælles arbejdsdag, søndag den 17. maj 2020 kl. 13.00. 

• Sommerfest, lørdag den 22. august 2020 

• Generalforsamling, torsdag den 22. oktober 2020  
(Anne Marie har booket lokalet) 

• Filmaften – arrangeres af Karin m.fl. 

• Pinsefrokost i Vrågården, arrangeres af beboerne i Vrågården lørdag  

3. Badebro ved Sankt Hans 

Sidste år samarbejdede Lokalrådet med bådklubben, hvor vi i fællesskab fik 
sat en større bro op. Henrik (Toftegade 6) tog initiativ til samarbejdet og 
kontaktede i den forbindelse formanden for bådklubben Iben Blum.   

Der var enighed om, at behovet for en bro vil ændre sig betydeligt, når den 
vestlige del af Sankt Hans bliver erstattet af boliger. Til den tid vil der 
sandsynligvis komme et helt andet pres på, at der etableres en større og 
bedre bro. 

Indtil dette sker synes vi dog, at det er fornuftigt at arbejde for en bro. Det blev 
derfor besluttet, at Jane følger op med Henrik og Iben og undersøger, om der 
er basis for at fortsætte et samarbejde om broen. Lokalrådet er indstillet på at 
bruge et mindre beløb (under 10.000 kr.) på projektet. 
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4. Gennemkørsel på Uglebjergvej 

På Generalforsamlingen 2019 nævnte Kirsten Andreasen (Havnevej 19), at 
hun ønskede skiltning, som viste gennemkørsel forbudt fra Havevej til 
Uglebjergvej. Efterfølgende bad Lokalrådet om en uddybning af problemet, 
hvortil hun blandt andet skrev: 

Der er ingen tvivl om, at trafikken fra Havnevej op ad Uglebjergvej er blevet 
meget stærkt forøget som direkte konsekvens af lukningen af Brøndgade. Og 
det er det, der har mit fokus i henvendelsen til bestyrelsen. 

Vedrørende hendes forslag til løsning skrev hun: 

Trafikgruppen blev overrasket over, nævnte Jan for mig forleden, at 
kommunen valgte at sætte skilt med gennemkørsel forbudt op i begge ender 
af Havnevej, fordi Havnevej jo er den direkte vej væk fra selve havnen. Skiltet 
der står på Havnevej ved krydset hvor Brøndgade starter burde være sat hvor 
Uglebjergvej starter nede ved Havnevej i stedet, således at trafikken der ikke 
skal til Uglebjergvej og Asylgade i stedet fortsætter ad Havnevej og videre op 
til Sct. Hansgade krydset. 
 
Der var i Lokalrådet enighed om, at vi sætter stor pris på den nuværende 
trafikplan, hvor trafikken ledes udenom Sankt Jørgensbjerg og såfremt man 
skal mod vest, så skal det ske via Helligkorsvej. Derfor finder Lokalrådet det 
hensigtsmæssigt, at der ved alle indfaldsveje til Sankt Jørgensbjerg er et skilt 
med ”Gennemkørsel forbudt” – herunder ved indkørsel til Havnevej.  

I den forbindelse afprøvede vi Google Map, som viste en rute via Uglebjergvej, 
når man skulle ind til visse huse på Sankt Jørgensbjerg, men hvis man skulle 
til fx Boserup skov, så blev man vist via Helligkorsvej og altså udenom 
Uglebjergvej selvom, at det ville have været hurtigere at gøre via Uglebjervej.  

Spørgsmålet er imidlertid, om der udover skiltene til indfaldsvejene også skal 
være skilte inde i selve området, så trafikanterne bliver påmindet reglerne. 
Dette kunne være ved Uglebjergvej, men en række andre veje kunne med 
rette også komme på tale.  

Desuden har Lokalrådet ikke et klart billede af, hvorvidt de gennemkørsler, 
som Kirsten oplever, er personer, som rent faktisk ikke må køre der eller om 
det er beboere, post, hjemmehjælpere, vareleveringer, taxaer, håndværkere 
eller andre med et lovligt ærinde. 

Da tiden var knap og vi alle havde brug for at tænke tingene igennem, så 
besluttede vi at tage emnet op på næste møde med henblik på en endelig 
beslutning.  



5. Næste møde 

Næste møde er mandag den 20. januar 2020 kl. 19-21 hos Anne-Marie – 
Brøndgade 20 

 


