
Referat af Bestyrelsesmøde i Sankt Jørgensbjerg Lokalråd 14. januar 2016 
kl. 19.30 hos Thyra i Smedegade 
 
Tilstede: Per, Britha, Karin, Charlotte, Thyra, Hans (web) og Trine-Maria 
(referent). Afbud fra Casper. 
 
 

 
Dagsorden 

1. Godt nytår og Nyt på Bjerget - Intet nyt at bemærke 
 

2. Valg af referent - Trine-Maria 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde - Referatet blev godkendt 
 

4. Evaluering af jubilæumsfest – og stillingtagen til genoptryk af festskrift 
Festen var med 68 deltagere (og et par børn) en succes. Mange har hørt særdeles gode 
tilbagemeldinger og tilfredshed med både lokaler (Sejlklubben), mad og underholdning og varighed 
mm. Det var godt med Caspers piger til hjælp i køkkenet, for der var ret meget arbejde. Vi var også 
glade for plancherne og de gode indslag. Budgettet blev overholdt. Om 7 år kan vi fejre 50 år, hvis 
vi har lyst til den tid. 
Mht festskiftet, så er de ca. 115 ekspl. blevet uddelt. Lokalrådet har finansieret dette og havde 
indtryk af at det blev godt modtaget som jubilæumsskrift. Forfatterne har henvendt sig, fordi de 
havde børn, samt presse og bibliotek som efterlyste yderligere eksemplarer. Karin havde derfor fra 
Elsebet fået priser på trykning af henholdsvis 50 og 100 stk, som koster hhv. 4351 og 6618 kr. Vi 
drøftede muligheder for at vi som lokalråd kunne afsætte så mange ekstra eksemplarer til 
interesserede og nåede frem til, at det mente vi ikke var muligt for lokalrådet at påtage sig.  
Hvis forfatterne selv vælger at genoptrykke (og stå for salg og udsendelse) vil vi selvfølgelig gerne 
skrive ud til medlemmerne af lokalrådet og gøre opmærksom på muligheden. 
Mht billeder fra bogen (eller måske hele bogen i digital form, hvis det er muligt) så vil vi gerne 
lægge materiale på websitet (såfremt forfatterne har sikret, at vi ikke overtræder nogens 
rettigheder). Karin skriver et svar direkte til forfatterne. 
  

5. Filmaften – dato og diverse opgaver i den forbindelse 
Filmaften en aften i marts kl. 18.30 i DUI-huset og med film og tapas som de seneste år. Dato på vej 
- . Man kan købe vin, øl og vand – og man skal selv tage kaffe med. Man betaler i døren, men 
forhåndstilmelding er nødvendig. Charlotte og Karin laver en invitation, som Per uddeler i februar 
sammen med opkrævning af årets kontingent og årsplan for lokalrådets arbejde. Opgaver i 
forbindelse med filmaften: 
Hans står for teknik (skaffer nogle højtalere og medbringer computer til at vise filmen fra) 
Charlotte køber ind til tapas og tager vin med (som sælges) 
Thyra køber øl og vand og brød og laver humus 
Karin har servietter fra festen 
Britha står for tilmeldinger 
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Per tager byttepenge med og modtager også Mobile Pay i døren 
 

6. Roskilde Flygtningevenner – relation til lokalrådet drøftes. 
Vi besluttede at udtræde som fast medlem af styregruppen. Karin og Thyra har på skift deltaget i 
møderne og var meget enige om at Flygtningevennerne gør et stort stykke arbejde, men at vi som 
lokalråd ikke rigtigt har noget at gøre i styregruppen. Vi vil fortsat støtte op om arbejdet og gerne 
fra tid til anden rundsende mails i vores netværk, når der opstår behov. Karin havde skrevet et 
brev, som vi blev enige om at sende fra lokalrådet til Roskilde Flygtningevenner. Karin sender brevet 
  

7. Andehus(-e) drøftes 
Britha har fået et andehus af en onkel. Det minder om det gamle – er rødt og med bindingsværk. 
Det er testet og udarbejdet i samarbejde med en jæger. Britha har talt med Bo som gerne vil 
opbevare og vedligeholde huset og med Bjørn som vil hjælpe med at søsætte det. Per giver også en 
hånd. 
Vi diskuterede om det var for meget med to andehuse og besluttede at prøve det. Det nuværende 
pagodeformede er indtaget af rørhøns og kan med fordel flyttes lidt længere ind i rørene – og så 
kan vi håbe at ænderne flytter ind i det nye hus. 
Huset skal hentes på Langeland og Hans tilbød at hente det når det passer med en af hans 
arbejdsture til Jylland. Lokalrådet betaler broafgiften. 
 

8. Trafik:  
Kommunen har ”bolden”, vi afventer udspil vedr. skiltning. 
 

9. Eventuelt:  
Hans orienterede om websitet. Han kører videre på den gamle lidt endnu, men vil lave en ny 
struktur når han får tid. Send det der skal på websitet til Hans på hanshansen@acm.org 
 
Vi fastlagde årets datoer 
Filmaften – en aften i marts kl. 18:30. Invitation udsendes, når dato er på plads. 
Arbejdsdag – Grundlovsdag, søndag d. 5. juni kl. 10:00 - ? 
Skt Hans aften – torsdag d. 23. juni klokken 21:30 
Aftengåtur i juli (dato ikke fastsat – Søren Brockhoff, Brøndgade, står for dato og invitation. 
Sommerfest – lørdag d. 20. august 
Generalforsamling – onsdag d. 26. oktober 
 

10. Næste møde 
Onsdag d. 18. maj hos Britha i Toftegade 17. 


