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Referat af Generalforsamling i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd 23/10-2019 

1. Valg af dirigent og referent  
Kalle og Camilla blev valgt 
 

2. Formandens beretning  
Arrangementer: 
Filmaften 
Aftenens film var Cold Case Hammerskjöld. En velbesøgt aften, der startede med nogle italienske 
specialiteter, hvorpå filmens producer, Peter Engel, kom og fortalte om tilblivelsen af filmen.  
 
Fisketur 
Tre familier dukkede op og der var som altid masser af fisk, så alle fangede mere end én fisk.    
 
Fællesspisning  
Som noget nyt har Ulla i år arrangeret flere af fællesspisningerne på Roskilde Museum, som har Folkekøkken 
om onsdagen. Konceptet er simpelt, fordi man blot selv ringer til Roskilde Museum og tilmelder sig dagens 
ret til 50 kr. 
 
Arbejdsdag 
Der var et fint fremmøde til arbejdsdagen, hvor dagens opgaver dels var at beskære og luge ved legepladsen 
og dels at lægge nyt træ på Kirkepladsens borde og bænke. Det med bænkene var noget, som Hans og jeg 
havde sat os for og det gik da også hurtigt med at fjerne det gamle træ, men kl. 17 var folk på vej hjem og 
det begyndte at regne, så Hans og jeg brugte også mandag og tirsdag aften, men så var vi heller ikke til at 
skyde igennem af stolthed.  
 
Sankt Hans aften 
Det var en ualmindelig smuk aften. Der var rigtig mange deltagere fra Sankt Jørgensbjerg og da vi kom frem 
til bålpladsen stod der mindst 50 mennesker rundt om bålet og ventede. Årets bål bestod i høj grad af træ 
fra vores borde og bænke på Kirkepladsen. 
 
Det er værd at nævne, at flere i gruppen, som står for årets Sankt hans bål, efterhånden er kommet op i 
årene og der er derfor brug for nye kræfter.  
 
Sommerfesten 
Et dejligt vejr og et velbesøgt kagebord og havevandring. Efter havevandringen havde Lokalrådet i år forsøgt 
at få deltagerne til at blive på Kirkepladsen indtil aftensmaden. Lokalrådet havde skaffet nogle spil – de blev 
imidlertid ikke brugt så meget, men pladsen summede af liv og det var skønt at opleve. 
Om aftenen grillede vi og da mørket faldt på, var der stadig en livlig snak i teltene og mange tilbage.   
 
Sager: 
Skilte 
Vi har fået kommunen til at ændre på skiltene i Brøndgade. Dels er der fjernet et skilt med ”blind vej”, som 
var opsat lige før afspærringen, hvilket altså var helt overflødigt. Og dels er der opsat et skilt, som kan læses, 
når man kommer fra havnen, hvor der står, at motorcykler ikke må bruge vejen til gennemkørsel – biler kan 
ikke på grund af afspærringen.  
 
Legeplads 
Vi har modtaget en tilsynsrapport fra kommunen, hvor der står, at flere ting på legepladsen skal forbedres. 
Sandet skal udskiftes, en stolpe skal skiftes, grene skal klippes og legeskibet (specielt rutjebanen) skal 
males/olieres. Så længe det er en offentlig legeplads, så har kommunen ansvaret for sikkerheden, så vi kan 
ikke bare sige, at det er vi ligeglade med. 
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Det med beskæringen klarede vi til arbejdsdagen, men ved en nærmere gennemgang af pladsen måtte 
Lokalrådet konstatere, at der er mere end én stolpe på skibet, som er medtaget af råd. 
 
Rent praktisk er det Lokalrådet, som ejer og vedligeholder skibet og petanque banen, mens kommunen har 
ansvaret for resten. Skibet er tegnet og bygget til vores legeplads i 2002 og vores udspil til kommunen er, at 
vi gerne vil samarbejde om at få hele legepladsen renoveret og at vi i den forbindelse er indstillet på en vis 
egenbetaling, men vi er samtidig også ærlige om, at vores egenkapital i den forbindelse ikke er særlig stor.  
 
Badebro 
Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen 2018, så foreslog Henrik (Toftegade 6), at vi arbejder 
på at etablere en badebro ved den lille havn ved Sankt Hans have. I den forbindelse fik han inviteret 
formanden for bådklubben med til et af bestyrelsens møder og vi besluttede, at vi ville arbejde på at skaffe 
nogle hjælpere, så vi sammen med bådklubben kunne få gjort broen længere. 
 
Arbejdsdagen gik fint, men vi er usikker på, hvor meget broen bliver brugt. I den kommende tid skal vi 
evaluere på dette og også beslutte, om vi vil arbejde og investere i at gøre broen større.  

Kommentarer: Ca. 10 har prøvet broen – bør den suppleres/gøres større + laves trappe. Overveje at invitere 
formanden fra bådforeningen med til et bestyrelsesmøde. Badeanstalt på sigt (som i gamle dage)? 

Der ønskes skilt ved Uglebjergvej/Havnevej. Er der sket noget her? Bestyrelsen har aldrig hørt om det. Gps 
sender folk den vej, og de kører stærkt (Jan spørger sine håndværkere, hvilken gps der sender dem den vej. Det 
skal meldes til gps udbyderen, så det kan rettes). Jan Meiding husker det, der var et klart ønske om skilt på det 
sted, da området blev lukket. Forslag (Kirsten Andresen, Havnevej 19) om at der anmodes om et skilt.  

Beretningen er godkendt. Dog er glemt fibernet, som Hans ønskede ved sidste gf, og som vi nu næsten har + det 
nye fine andehus i gadekæret. 

3. Revideret regnskab  
Regnskabet er godkendt 
 

4. Indkomne forslag  
Forslag vedr. ladestationer til elbiler: 

Forslaget er fremsat af Anne Cathrine Holgaard, Wendtsgade 2b. Motivation: I den nærmeste fremtid må man 
formode, at bilparken vil begynde at forvandle sig til eldrevne biler. Dertil skal bruges ladestationer. Men da 
mange af os her på bjerget, ikke har egen carport eller P-plads på den private matrikel, er mit forslag, at der 
nedsættes en gruppe, der arbejder på at få etableret et par fælles ladestandere på Kirkepladsen - og evt. andre 
strategiske steder i området. Forslag: At der nedsættes en et udvalg, der arbejder for en fællesløsning i forhold 
til ladestandere til el-biler på Kirkepladsen og evt. andre steder. Brug af Lokalrådets midler kan kun ske efter 
godkendelse af Lokalrådet. Såfremt udvalget foreslår, at der ændres på antallet af parkeringspladser eller ønsker 
at ændre reglerne for parkering, så kan udvalget ikke udtale sig på Lokalrådets vegne uden dets godkendelse.  

Kommentarer og spørgsmål: Hvem skal betale for etableringen? Skal undersøges. Skal gives tilladelse til at 
trække strømmen. Tænker RK vil udvide med flere rundt omkring. Vær obs på at offentligt tilgængelige 
ladestandere kommer på et kort for alle. Måske lave det lukket fremfor offentligt.  
God idé med en undersøgende gruppe. Offentlig infrastruktur, ej privat anliggende for alle områder i byen. Vi 
bør tage Regionen med, da de ejer p pladsen i Smedegade. Cerius skal vi også have fat i. Brugsret, hvornår flytte 
bilen etc. 
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Beslutning: Der laves en arbejdsgruppe, der afdækker alle spørgsmål. Gruppen vender tilbage til lokalrådet, som 
beslutter, hvad der skal ske (på en gf). 

Medlemmer i gruppen: Anne Cathrine Holgaard og Henrik Martens. 

5. Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen anbefaler at fastholde det nuværende kontingent på 200 kr./år.  

Beslutning: Det nuværende kontingent fastholdes. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Vi skal have valgt 3 medlemmer. Jeppe Øster-Rothenborg, Anne-Marie Rasmussen og Christel Balle 
Nielsen er på valg. Jeppe og Anne-Marie vil gerne genopstille. Christel genopstiller ikke.  

Jeppe og Anne-Marie er genvalgt. Mathias Mortensen, Havnevej 27 er valgt som nyt medlem af bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter 
Hans Hansen og Kirsten Henning blev i 2018 valgt for 2 år, men da Kirsten gik bort i sommeren 2019, 
skal der vælges en ny suppleant.  

Jane Stiesdal, Kirkegade 16 er valgt som ny suppleant. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
I det forløbne år er opgaverne varetaget af Steffen Brynskov og Michael Møller Nielsen.  

De genvælges. 

9. Eventuelt  

Karin: Klima- og Miljøudvalget pkt. 140: orientering om nedlæggelse af kuber til glas og papir. Vedrører det 
os? Bestyrelsen har ikke fået nogen henvendelse eller hørt om det. 

Ulla: Vi har haft fællesspisning på Pipershus, INSP, Romu. Sidste gang tilmeldt 16, 4 dukkede op. Det er ikke 
så godt, vigtigt at melde afbud. Muligheden ønskes fortsat, og dejligt at stederne skifter. Dejligt 
uforpligtende. Nemmest på Pipershus. Nyt på torvet: Grundsmag, også en mulighed. Nogen foretrækker, at 
det er meget tæt på Skt. Jørgensbjerg (Pipers Hus). Ulla fortsætter med at finde datoer og tage initiativ til 
fællesspisning.  

 
Søren synes ideen om lys i Brøndgade ved juletid var en god idé. Hvem vil være med? Meld jer til Søren, hvis 
I har lyst til at være med: soren@brockhoff.dk 

 
Mette arbejder i kunstnerfællesskab på Sdr. Ringvej. Her vil Mette gerne arrangere en aften, hvor hun 
fortæller om det. Husk at gøre det i god tid, så folk kan nå at få det i kalenderen. 


