
Referat af møde i Sankt Jørgensbjerg Lokalråd den 23.04.2020 

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

1. Tillæg 1 til Lokalplan 310 

Lokalplan 310 omhandler en del af det grønne område foran 
Vikingeskibsmuseet. I forbindelse med blandt andet de såkaldte Torsdags 
Træf har Roskilde Kommune givet tilladelse til, at området kan bruges til 
parkering. Det er siden blevet stadfæstet, at dette ikke er i overensstemmelse 
med Lokalplanen og derfor har kommunen nu tillæg 1 i høring, som 
grundlæggende går ud på at lovliggøre muligheden for parkering.  

Der var i Lokalrådet enighed om at skrive et høringssvar, som lægger vægt 
på: 

• Vi støtter, at der afholdes Torsdags Træf 

• Vi ser gerne en bedre styring af trafikken, fx så der på 
havnepromenaden ikke er biler og motorcykler.  

Det blev besluttet, at Matias, Jeppe og Hans laver et udkast, som derfor bliver 
sendt til Per, Camilla, Jane og Anne-Marie, som så har mulighed for at 
kommentere på det.   

2. Den Grønne Linie 

Foreningen Den Grønne Linie har henvendt sig og spurgt, om vi vil lægge en 
løbeseddel op på Lokalrådets hjemmeside. Løbesedlen omhandler modstand 
mod tillæg 1 til lokalplan 310, jf. punkt 1 ovenfor.  

Der var enighed om, at vi ikke ønsker at lægge løbesedlen op på vores 
hjemmeside, da det kan give indtryk af, at vi giver samtykke til indholdet. I 
stedet vil vi lade det være op til de enkelte beboere at henvende sig til den 
Grønne Linie, som jo har en del presseomtale i lokalviserne og nu også har 
omdelt løbesedler på Sankt Jørgensbjerg.  

Jeppe svarer tilbage. 

3. Arbejdsdag 17. maj 
 
Vi har tidligere annonceret, at der er fælles arbejdsdag den 17. maj. Set i lyset 
af de få opgaver og Corona situationen, besluttede vi at aflyse. I stedet vil 
Anne Marie luge på petanque og Per vil reparere fodboldmålene. Tilbage står 



vi og skal oliere træværket på legepladsens rutchebane, hvilket vi vil aftale 
indbyrdes.  
 
Jeppe aflyser. 
 

4. Sankt Hans aften 23. juni 
 
Vi aftalte at afvente, hvordan Roskilde Kommune og andre store arrangører 
agerer og tager på denne baggrund en beslutning om vores arrangement. 
 

5. Sommerfest 22. august 
 
Henrik Martens har skrevet nogle alternative forslag til, hvordan vi kan afholde 
årets sommerfest og argumenterer for, at det vil kunne fastholde 
sammenholdet på Sankt Jørgensbjerg. Blandt forslagene er: 

• Samle band, cykle dem med store instrumenter rundt på Christiania-
cykler og spille op til sang på de forskellige veje 

• Lave videoer fra udvalgte haver og se dem sammen på et fælles 
teams/skype-møde. Måske en drone-film af Skt. Jørgensbjerg made by 
Hans? 

• Kahoot konkurrence(r)  

• Tage borde ud på fortovet/vejen og spise samtidigt, gå rundt og skåle 
på afstand og tale henover vejen 

• Indsamle ideer fra de kreative beboere på bjerget i nærmeste fremtid. 
 
Vi havde ikke meget tid til at drøfte emnet på mødet, men blev enige om, at vi 
foreløbig holder muligheden åben for at holde årets sommerfest. 
 
 
Næste møde er ikke planlagt. 


