
Referat fra bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg lokalråd den 8. september 
2011 
 
Deltagere: Kalle, Karin, Søren, Bo, Britha og Bjørn 
 
1. Nyt fra Bjerget 
3 nye tilflyttere er kommet til Bjerget. Velkomstbrev er afleveret. 
 
2. Valg af referent 
Bjørn 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Intet referat at godkende 
 
4. Lokalrådets hjemmeside 
Hjemmesiden er nede. Det anvendte ”Front Page sprog” virker ikke mere. Karin tilbyder at 
undersøge samt oprette ny simpel hjemmeside. Bjørn hjælper med input til eventuelt medie. Per 
rykker for at få adgang til data fra gammel hjemmeside, så de kan genanvendes. 
 
5. Aktivi teter 
Datoen for generalforsamlingen er den 27. oktober 2011. Generalforsamlingen afholdes i DUI 
huset, men som noget nyt, startes der med fællesspisning på restaurant Store Børs kl. 18.00 for de 
interesserede. Kalle kontakter Store Børs og melder ud omkring arrangementet. 
 
Der deltog 34 voksne og 6 børn ved bjergfesten 2010. Vejret var ikke med os, men det blev 
alligevel til en meget hyggelig aften. Desværre gav arrangementet et underskud på ca. 6000 kr. 
 
Bjergfesten 2011 konverteres til en vejfest i Brøndgade. Datoen er fastsat til den 18. august 2011.  
 
6. Gadekæret 
Vandstanden er medio maj pludselig sunket med 30 cm. Bjørn har, i skrivende stund, kontaktet 
Morten fra Roskilde kommune. Morten undersøger i kommunen om noget kan have været under 
indflydelse og vender tilbage når han har eventuel nyt i sagen 
 
7. Trafik 
Ansøgning om trafikdæmpende foranstaltninger er blevet afvist af forvaltningen med den 
argumentation, at grundlaget for den nuværende forsøgsordning ikke skal ændres. 
 
Trafikgruppen vil igen ansøge om opsætning af chikane ved smedegade. Denne gang med 
udgangspunkt i argumentation omkring den nye P-plads ved smedegade/Sct. Hans hospital. 
 
Taxa har i et brev til sine ansatte indskærpet at gennemkørsler i området ikke er tilladt. 
 
Vi har et problem med de mange bilister, som trodser skiltningen i området og som endog 
optræder truende overfor områdets beboere. Bo laver et udkast til et samlet brev til politiet omkring 
dette forhold. 
 
8. Sct. Jørgensbjerg som naturpark 
Roskilde kommune har lavet et kommuneuddelt blad om national naturpark for området. Der er 
arrangeret nogle debatmøder og der opfordres til at deltage - blandt andet den 27. september på 
Rådhuset i auditoriet fra kl. 19.00 til kl. 22.00. 
 



Kalle har en masse ideer samt forslag til tiltag, som han vil foreslå kommunen og som potentielt set 
kan få en trafikdæmpende effekt i området. 
9. Bustrafikken 
I den kommende nye køreplan for området er bus intervallet forringet fra busafgang hver halve time 
til busafgang hver hele time. Søren laver en yderligere undersøgelse af problemets omfang inden 
lokalrådet reagerer.    
 
10. Eventuelt  

• Søren påtænker at udarbejde en årsplan med aktiviteter higlightet i en folder som uddeles 
ved generalforsamlingen 

• Karin arrangerer filmaften til februar 2011 
• Bjørn har igen i skrivende stund (utroligt hvad man kan nå på så kort tid!) arrangeret 

foredrags tur med Lotte Fang. Det bliver tirsdag den 5. juni 2012 (grundlovsdag). 
Interesserede mødes i Sct. Jørgensbjerg kirke kl. 10.00 medbringende madkurv og 
travesko. Efter fortællinger i kirken fortsætter foredrags turen rundt i kvarteret og hvor vi 
spiser vores medbragte mad. 

  
Venligst 
 
Bjørn 
 
 
 
 
 
 
 
 


