
Referat af møde i Sankt Jørgensbjerg Lokalråd den 01.10.2020 

Til stede: Jeppe, Jane, Hans, Camilla og Anne-Marie 
Afbud: Matias, Per 
Referent: Jeppe 
 
 
1. Generalforsamling 

1. Hvordan holder vi mødet inden for Coronareglerne?  
o Ingen drikkevarer fra lokalrådet. 
o Lokalrådet sørger for chokolade, hvor hvert stykke er indpakket. 
o Vi må være max 50 personer. Vi besluttede, at alle er velkommen, 

men hvis vi bliver over 50 personer, så må vi bede den ene gå fra 
de husstande, hvor 2 eller flere er dukket op. Det skal understreges, 
at hver husstand alligevel kun har én stemme.  

o Mødet afholdes kl. 19.00 – 20.15 og bestyrelsen mødes kl. 18.30. 
2. Nøgle til DUI-huset (Anne Marie) 
3. Indkøb håndsprit, sprit+sprayflaske til afspritning bagefter og indpakket 

chokolade (Jane) 
4. Ordstyrer, vi spørger Kalle igen (Per) 
5. Skrive indkaldelse (Jeppe) 
6. Beretning om regnskab (Per) 
7. Formandens beretning (Jeppe) 
8. Spørge revisorer, om de vil genopstille: I det forløbne år er opgaverne 

varetaget af Steffen Brynskov og Michael Møller Nielsen.  (Jane) 
9. Per og Camilla er på valg til bestyrelsen. Valget gælder for 2 år. Begge 

genopstiller 
10. Hans er på valg som suppleant. Valget gælder for 2 år. Hans genopstiller. 
11. Kontingent - intet kontingent for 2021, da vores kassebeholdning er knap 

69.000 kr., og vi har kun brugt halvdelen af kontingentbetalingen for i år – 
og sådan bliver det nok også det næste år. 

 
2. Evaluering af sommerfesten 
Havevandringen var lidt sværere end sædvanligt, men til gengæld blev der i år 
uddelt pokal til vinderholdet. Der var ca. 40 til havevandringen og lidt mindre til 
spisningen. Vi synes, at det var en vellykket dag og vi glæder os over, at flere nye 
beboere dukkede op.  
 
3. Næste møde 
Planlægges efter generalforsamlingen, når vi kender den nye bestyrelse 
 
4. Eventuelt 
Der blev drøftet forskellige muligheder for nye aktiviteter: 



• Gløg, sang og lys på legepladsen op til jul 

• Arrangere fællesspisning på INSP. Det er meget billigt og der bliver laver 
portionsanretning. 


