
 

Referat af møde i Lokalrådets bestyrelse den 29.11.2022 
 

 
 

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

Afbud: Søren, Peter 

Referent: Jeppe 

 

1. Konstituering af formand og kasserer 

 

Jeppe blev valgt som formand og Per som 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, Lars og Kim hjælper med 

bålet. Per står for fakler. Jeppe for sange.  

• Sommerfest (d. 12. august). Kim og Carina står for koordinering og forventer et 

koncept i lighed med det i 2022. 

• Generalforsamling (26. oktober 2023). Vi planlægger at starte dagen med pizza kl. 

18.00. Jeppe vil booke DUI huset. 
 

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

god tid til alle, hvis man er forhindret.  

 

Følgende arrangeres udenfor bestyrelsen – se referat fra Generalforsamlingen: 

 

• Filmaften. 

• Pinsefrokost i Vrågården  

• Fællesspisning 

• Havevandring 

• Facebookside 

• Rundtur på Sankt Hans 
 

3. Hvordan skal bestyrelsen arbejde? 

 

Høringssvar: Formanden modtager jævnligt høringer på byggeprojekter på Sankt Jørgens 

Bjerg. 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 i Bestyrelsen: 

 

• Vi har ingen sager, som mangler at blive afsluttet.  

 

5. Nye sager 

 

Hæk ved Smedegade 

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


 

Bestyrelsen har modtaget et forslag fra en husstand på Smedegade. Forslaget går ud på, at 

fjerne eller kraftigt beskære den hæk som går langs med Smedegade og som vender ind mod 

naturområdet på Sankt Hans.  

 

Det blev på mødet besluttet, at Bestyrelsen ikke vil involvere sig i denne sag. Dette skyldes, at 

vi ikke forventer, at der er fælles fodslag i Lokalrådet. Desuden er det blevet os oplyst, at 

hækken er fredet.  

 

Jubilæumsbog fra Sankt Jørgensbjerg 

 

Det blev på generalforsamlingen nævnt, at oplaget af bogen er brugt og det skal derfor 

besluttes, hvorvidt der skal bruges penge på et genoptryk. Jane vil undersøge prisen og derpå 

vil Bestyrelsen overveje enten at tage en beslutning om selv at iværksætte et genoptryk eller 

sætte det som et forslag på næste generalforsamling.  

 

6. Fastlæggelse af næste møde 

Den 28. februar 2023 kl 19-21 hos Jane, Kirkegade 16. 

 

Formålet med mødet er endeligt at besluttet årets arrangementer og lave årets opkrævning af 

kontingent, som indeholder en beskrivelse af arrangementerne. Per vil skrive til alle som 

meldte sig på Generalforsamlingen til at stå for en aktivitet, om hvorvidt de vil have en aktivitet 

på listen. 

 

 

 


