
 

INTERNAL 

Referat af møde i Sankt Jørgensbjerg Lokalråd den 11.08.2021 

Til stede: Jeppe, Jane, Hans og Anne-Marie 
Afbud: Matias, Per, Jane 
Referent: Jeppe 
 
 
1. Planlægning af sommerfesten den 21. august: 

• Hvem i Lokalrådet deltager: Jeppe, Per, Jane, Anne Marie (nok kun til 
havevandring).  

• Skal vi have fælles kagebord? Nej, folk tager selv med. 
• Skal vi have fælles grill? Ja, men folk må selv have tag-grej med. Vi efterlyser 

griller under kagebordet. 
• Skal vi arrangere andre aktiviteter end havevandring? På grund af Corona 

arrangerer vi ikke yderligere og opfordrer ikke deltagerne til det. 

• Udsending af invitationer - Jeppe 
• Byder velkommen til sommerfesten og fortæller om dagens program - Jeppe 
• Havevandring - Jane og Karin Mejding.  
• Telte - Per har booket dem. Hans tager kontakt til Kasper og Anne Marie samler 

hjælpere til op- og nedtagning. Vi plejer at være 5 til opsætning og 5 til 
nedtagning, som vi efterlyser i forbindelse med invitationen. Foreløbig har Per, 
Hans og Jeppe meldt sig til begge dele og Anne Marie+Jane til nedtagning. Vi 
bruger Jeppes bil til traileren. 

• På dagen reserverer Jeppe en P-plads til traileren. 
• Indkøb af håndsprit - Hans 
• Lys og affaldsposer – Anne Marie 
• Opdatere vores hjemmeside med invitationen og mødetidspunkt - Hans. 
• I indkaldelsen opfordrer Jeppe til at gå ind i bestyrelsen.  

 
2. Planlægning af Generalforsamlingen den 14. oktober: 

• Anne Marie har booket DUI huset 
• Skal vi servere pizza, kage og drikkevarer ? På grund af Corona gør vi ligesom 

sidste år, hvor vi kun serverer indpakket chokolade. Jane køber chokolade. 
• Vi har tidligere haft et oplæg om L.A Ring og et andet år lavede vi en workshop 

om ønskede aktiviteter - skal vi gøre noget lignende i år? Hans  har fået tilsagn fra 
Lars Fenger og/eller Stine Goltermann fra Sankt Hans Have på et 30 min. oplæg til 
GF. Han clearer en tekst med dem til invitationen til GF.  
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• Den ordinære Generalforsamling er kl. 19-20.15 ligesom i 2020. Hele 
arrangementet skal slutte kl. 21.00. 

• Bestyrelsen mødes ½ time før start 
• Per laver beretning om regnskab, Jeppe formandens beretning  
• Referent: Anne Marie 
• Kalle har sagt ja til at være ordstyrer – Jeppe har spurgt.   
• Per spørger Steffen Brynskov og Michael Møller Nielsen om de vil være revisorer.  
• Opdatere vores hjemmeside – Hans 
• Kontingent: Bestyrelsen anbefaler 200 kr/år for én husstand.  
• Valg af bestyrelsesmedlemmer: Per blev valgt for 2 år i 2020, så vi skal have valgt 

4, dvs. Jeppe, Anne Marie, Camilla og Mathias er på valg. Hvem ønsker at 
genopstille?  Anne Marie og Matias stiller ikke op og Camilla er trådt ud, fordi hun 
er rejst til Kina. Jeppe genopstiller, men synes, at en anden skal tage 
formandsposten.   

• Valg af suppleanter: Hans blev valgt for 2 år i 2020, men Jane er på valg. Jane vil 
genopstille.  

3. Møde med Roskilde kommune om legepladsen den 6. september kl. 14.00 
 
• Første møde er arrangeret med Roskilde Kommune om en ny legeplads. Mødet 

finder sted den 6. september kl. 14.00 på Legepladsen. Foreløbig har Hans, Jeppe 
og Per sagt, at de deltager. Fra kommunen deltager Klaus Thomsen og Lucy 
Caudery.  

• Vi vil efter mødet forsøge at præsentere Lucy for egetræet på Brøndgade, som 
trænger til en beskæring. 
 


