
Referat af bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd 
 
Onsdag den 18. maj 2016 kl. 19.30 hos Britha, Toftegade.   
Til stede: Charlotte, Karin, Thyra og Britha.  
Afbud fra: Per, Casper og Trine-Maria 
 
Referent: Britha. 
 
 
 

Dagsorden: 
 

1) Referent: Britha. 
2) Godkendelse af referat: Alle referater godkendes kort efter møderne og lægges på 

hjemmesiden. 
3) Nyt på Bjerget: Ikke noget at bemærke. 
4) Kommende arrangementer:  

- 5. juni, Grundlovsdag: Den vanlige fælles arbejdsdag aflyses i år, da medlemmerne 
sidste år lavede så meget, at alt er i orden i år.  

- 23. juni: Skt. Hans Aften. Det traditionelle fakkeltog starter ved kirken kl. 21.30. 
A) Bålet skal bygges søndag den 19. juni kl. 14 Tilmeld dig til at hjælpe med dette     

          til Johannes i Kirkegade og Casper på Havnevej, som er tovholdere. Karin  
          aftaler med Johannes. 

B) Per sørger for fakler. 
C) Heksen: Karin spørger Anne-Grete om hun vil lave en. 
D) Karin sørger for sange.  

          -      5. juli: Den planlagte cykeltur i Nationalparken med Søren Brockhoff udskydes  
                 gr. andet arrangement i Byparken. 

- 20. august: Sommerfest i teltene på kirkepladsen. Britha laver indbydelser og  
                beder om tilmelding til at hjælpe med teltene.  

A) Kl. 11: Teltene sættes op.  
B) Kl. 14: Folk kommer med deres borde, stole osv. 
C) Kagebord kl. 14.30. 
D) Kl. 15: Aktivitet/er for børn. Børnefamilierne i området kontaktes med opfordring til at 
byde ind med, og stå for, aktiviteter for børn. 
E) Havevandring kl. 16 i en times tid. Karin og Britha er tovholdere. 
F) Nogle beboere medbringer nogle store grill. Britha spørger Bjørn og Casper, om de 
     vil stå for optænding, så de er klar kl. 18. 
G) Fælles nedtagning af teltene søndag kl. 11 !!  

- 26. oktober: Lokalrådets Generalforsamling i DUI-huset kl. 18.30. 
 

5) Genoptryk af festskriftet fra jubilæet. Vi giver 2.000,- til genoptryk. Bogen kan derefter 
sælges. Den omtales i Paperboy. 

6) Donation til Skt. Hans Have. Vi besluttede at give vi 2.000,- til haven, som mange 
beboere har glæde af. 

7) Eventuelt:  
A) Karin: Trailerdagen sidste år blev en fuser. Vi opfordrer beboerne til fremover at lave en 

aftale med en nabo, som har trailer.  
B) Paperboy laver et stort tillæg i avisen om Skt. Jørgensbjerg.  

 
 
Næste møde (planlægning sommerfest!): Onsdag den 3. august kl. 19.30 hos Thyra. 
Næste bestyrelsesmøde (før generalforsamling): Onsdag den 28. september kl. 19.30 hos 
Karin. 
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