
 

INTERNAL 

Møde i Lokalrådets bestyrelse den 21.11.2021 
 

 
 

Til stede: Lars, Per, Carina, Hans, Kim, Jeppe 

Afbud: Jane 

 

1. Konstituering af formand og kasserer 

 

Jeppe blev valgt som formand, men det blev aftalt, at nogle af formandens opgaver fremover 

kan varetages af andre i Bestyrelsen.  

 

Per blev valgt til kasserer.   

 

2. Hvad vil Bestyrelsen arrangere i det næste år og hvilken dato? 

 

Nedenstående aktiviteter og datoer er foreløbige, som besluttes endelig på næste møde. 

 

• Sankt Hans Aften (d. 23. juni). Per står for koordineringen.  

• Fælles arbejdsdag (bænke skrubbes, fjerne ukrudt ved petanque og sandkasse, evt. 

reparation af fodboldmål ved gadekæret). Bestyrelsen finder ½ time en dag og gør 

det, som er nødvendigt, hvis der er noget – og evt. slutter af med et petanque spil.  

• Sommerfest med kagebord, havevandring og spisning (d. 27. august 2022). 

Bestyrelsen står for kød og evt. mere. Karina og Kim står for koordineringen og 

planlægningen.  

• Generalforsamling (Uge 43, mandag, onsdag eller torsdag) Jeppe og Carina aftaler 

dagen efter forespørgsel hos DUI. Vi planlægger at starte dagen med pizza kl. 18.00 

• Evt. julemarked i 2022. 

• Evt. arbejde på rundtur på Sankt Hans eller Sct. Hans Have. 

• Per vil kontakte tidligere arrangører af filmaften og opfordre til at gentage det. 
 

Det blev aftalt, at alle i bestyrelsen som udgangspunkt deltager i aktiviteterne og melder i god 

tid ud til alle, hvis man er forhindret.  

 

Tidligere arrangementer udenfor bestyrelsen: 

 

• Filmaften – har tidligere været arrangeret af Karin m.fl. 

• Havevandring med havearkitekt – var arrangeret af Karin i 2021. 

• Pinsefrokost i Vrågården – har tidligere været arrangeret af beboerne i Vrågården 

• Fællesspisning – har tidligere været arrangeret af Ulla 
 

3. Hvordan skal bestyrelsen arbejde? 

 

Høringssvar: Formanden modtager jævnligt høringer på byggeprojekter på Sankt Jørgens 

Bjerg. Alle i bestyrelsen ønsker at modtage høringer, men kun til orientering – ikke med 

henblik på indsigelser medmindre det omhandler ændring af Lokalplanen.   

 

Havneforum: Formanden modtager Havneavisen på mail og opfordres i den forbindelse til at 

skrive indlæg. Det blev aftalt, at dem der ønsker at modtage avisen selv abonnerer på det på 

dette link. 

 

4. Opfølgning på tidligere sager 

 

https://www.roskildehavneforum.dk/havneavisen.html


 

INTERNAL 

Nyt legeskib: Lokalrådet har haft møde med Roskilde Kommune, hvor der var enighed om, at 
Kommunen arbejder videre med løsningen fra PlanLeg. Kommunen skal nu søge 
byggetilladelse (i Roskilde Kommune) til det nye skib, så det nye skib vil først blive sat op i 
2022. Det gamle skib vil derimod blive fjernet i 2021, da det nu er meget medtaget, så der 
bliver med andre ord en periode uden noget skib.  
 
Efter mødet skrev Lokalrådet følgende til Kommunen:  
 
Som aftalt vil jeg hermed bekræfte, at Lokalrådet er enige i: 

• at arbejde videre med løsningen fra PlanLeg 

• at træet på skibet ikke vil blive malet.  

• at Roskilde Kommune vil arbejde videre med vores kommentarer fra mødet i dag, 
men vi er indstillet på, at Roskilde Kommune ikke nødvendigvis inddrager os i de 
sidste detaljer i projektet.  

• at Lokalrådet vil betale 30.000 kr. til det nye legeskib 

• at Roskilde Kommune vil stå for vedligeholdelsen af hele legepladsen (inkl. 
legeskibet) 

 
5. Nye sager 

 

• Carina har et ønske om, at der skal opsættes flere skraldespande i Kællingehaven til 

hundeposer. Hun undersøger sagen nærmere og vender evt. tilbage til Bestyrelsen 

inden hun evt. kontakter kommunen.   

 

6. Fastlæggelse af næste møde  

 

• Søndag den 6. februar 2022 kl. 19.00-21.00 hos Carina, Smedegade 2. 


