
Referat af bestyrelsesmøde i Sankt Jørgensbjerg Lokalråd 
Søndag den 13. februar 2022 kl. 19:00 (med god hjemmebagt kage) 
 

 

Sted: 

 

Til stede: 

 

 

 

Afbud: 

 

Referat: 

Hos Carina Finnerup, Brøndgade 20 

 

Jeppe Øster-Rothenborg, Per Vejrup-Hansen, 

im Brandstrup, Carina Finnerup, Hans 

Hansen, Jane Stiesdal, Lars Toräng. 

 

 

 

Hans Hansen 

Tegnet af Jørgen Brændekilde –  

Kirkebakken på Sct. 

Jørgensbjerg mod øst.1973 

  

 

 

Dagsorden 

1. Opfølgning fra sidste møde referat 

  

Carina synes ikke det giver mening at arbejde videre med punktet. Det er f.eks. et problem 
ved Parcelgårdsvej, langt fra vores område og også på private områder.  

2. Gennemgang af næste års aktiviteter 

 

Sankt Hans Aften – 23/6. Per står for koordineringen. 
 
Fælles arbejdsdag Ikke aktuelt pt. Vi vurderer løbende om tiltag er nødvendige. Evt. en 
indsats på næste bestyrelsesmøde. 
 
Sommerfest med spisning og band 
Kim og Carina orienterede om sommerfesten. Festen er rykket til lørdag den 20/8 2022, hvor 
grill (helstegt pattegris) er en mulighed. Carina undersøger om vi kan få en lejlighedsbevilling 
til servering af f.eks. fadøl. Rationalet for at afholde en stor fest for første gang i lang tid: 
Sommerfesten har ligget lidt i dvale i et par år pga Corona, mange nye tilflyttere på Bjerget 
etc. Udgift til kr. 5.000 for lokalt band (True Believers). Tilmelding til spisning senest: 1/8. 
Model hvor man tilmelder sig til spisning (grill) – det vil således ikke være muligt selv at 
medbringe mad. 
 
Fernisering på “Børnenes udstilling/kunst”. Pia Malmstrup, Kirkegade 2 tilbyder at koordinere 
børns muligheder for at aflevere kunst. 
 
En ny sang er forfattet af Carina – “Bjergets sang”. Vi sang den fine sang. 
 
Idé til starttidspunkt: 16:00. I år udgår havevandring og fælles kagebord. På pause – kan 
genoplives i 2023. 
 
I forbindelse med udsendelse af kontingent for 2022 inkluderes et par mere specifikke linjer 
om sommerfesten. 
 



Generalforsamling (Uge 43, mandag, onsdag eller torsdag) Jeppe og Carina kommer tilbage 
med en dato. Starter med pizza kl. 18:00. 
 
Julemarked i 2022 blev igen nævnt. Måske aktuelt at genbesøge efter sommerfesten. En 
bobler som kan genoplives. Jane: mere hyggeligt med et arrangement om sommeren hvor det 
er lunt i vejret. 
 
Rundvisning på Sankt Hans. Jane undersøger mulighederne. 
 
Filmaften. Per vil kontakte tidligere arrangører af filmaften og opfordrer til at gentage det. 
 
Samlet overblik over årets aktiviteter (med specifikke datoer) ventes klar i løbet af uge 7. 

3. Ny affaldsordning 
Jeppe er blevet kontaktet af flere medlemmer vedr. affaldsordningen og Jeppe har forfattet mail 
kommunen. Mail fra Jeppe / kommunens svar placeres på hjemmesiden.  
 

4. Tour de France 
Lokalrådet har modtaget brev fra Roskilde Kommune vedr. Tour de France. 
Vi foretager os ikke yderligere. 

5. 2 nye parkeringsskilte på Kirkegade 

Som I alle er orienteret, så har jeg talt med Bo på Kirkegade, som er utilfreds med, at der er opsat 2 
parkeringsforbudt skilte på Kirkegade. Skiltene er opsat for at skraldebilen skal kunne køre der, men Bo 
foreslår, at der i stedet blot laves en markering på asfalten, hvor der ikke må parkeres. Bo vil fortsætte 
dialogen med Roskilde Kommunen og udtaler sig på sine egne vegne. 
 
Vi bakker Bo op i hans ønsker om mindre skæmmende skiltning. Lokalrådet vil ikke foretage sig 
yderligere i sagen. 

6. Fastlæggelse af tid og sted for næste møder 

Næste møde i Lokalrådet – 12. juni 19:30 hos Lars. 
 
Søndag den 19. juni (tidspunkt aftales senere). Planlægning af bål til Sankt Hans aften 23/6. 

7. Evt. 

Håndboldmål. I løbet af foråret vil Lars foranledige udskiftning af træ i de eksisterende mål. 

 


