
 
 

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  i	  Sct.	  Jørgensbjerg	  Lokalråd	  d.	  11.	  Januar	  2012	  
	  
	  
Deltagere:	  	  Kalle,	  Karin,	  Charlotte,	  Bjørn,	  Henrik,	  Britha	  og	  Per	  
	  
1.	  Valg	  af	  referent	  
Charlotte.	  
	  
2.	  Konstituering	  
Kasserer:	  Per	  genvalgt	  som	  kasserer.	  
	  
Formand:	  	  Kalle	  ønsker	  at	  trække	  sig	  helt	  eller	  delvist	  som	  formand,	  på	  grund	  af	  stor	  
arbejdsmængde	  i	  sit	  arbejdsliv.	  Den	  øvrige	  bestyrelse	  var	  enige	  om,	  at	  det	  var	  svært	  at	  
undvære	  Kalle	  som	  den	  der	  står	  i	  spidsen	  for	  bestyrelsen	  og	  som	  den	  formelle	  
formand,	  med	  de	  mange	  års	  erfaring	  og	  viden,	  Kalle	  har	  om	  Sct.	  Jørgensbjerg.	  	  
Bestyrelsen	  blev	  enige	  om	  en	  kollektiv	  ledet	  form,	  	  i	  hvor	  opgaverne	  uddeles,	  for	  at	  
lette	  byrden	  for	  Kalle.	  
Det	  blev	  således	  aftalt,	  at	  dele	  opgaverne	  op	  i	  følgende	  grupper,	  som	  hver	  har	  en	  
ansvarlig:	  
MEDLEMSREGISTRERING:	  	  Per	  
GADEKÆRET	  og	  DET	  GRØNNE	  OMRÅDE	  VED	  KIRKEN:	  	  Bjørn	  
HAVNEFORUM:	  	  Bjørn	  
HJEMMESIDE:	  	  Karin	  	  
SOCIALE	  ARRANGEMENTER,	  tilmeldinger:	  Britha	  
	  
Navne	  og	  mailadresser	  vil	  fremgå	  af	  hjemmesiden,	  så	  det	  er	  så	  nemt	  som	  muligt	  at	  
kontakte	  det	  bestyrelsesmedlem,	  der	  tager	  sig	  af	  de	  forespørgsler,	  der	  måtte	  være.	  
	  
ARRANGEMENTER	  står	  bestyrelsen	  for	  i	  fællesskab	  eller	  efter	  aftale.	  
	  
TRAFIKGRUPPEN	  er	  en	  gruppe	  uden	  for	  bestyrelsen,	  og	  ledes	  af	  Jan	  Mejding.	  

	  
3.	  Gennemgang	  af	  referatet	  fra	  Generalforsamlingen	  
Referatet	  blev	  godkendt,	  bortset	  fra	  nogle	  mindre	  navnefejl,	  som	  Karin	  retter.	  
Referatet	  bliver	  lagt	  på	  hjemmesiden.	  

	  
3a.	  Lokalrådets	  hjemmeside	  
Karin	  og	  Jan	  Mejding	  har	  lavet	  et	  forslag	  til	  en	  hjemmeside.	  Bestyrelsen	  er	  glade	  for	  
den	  nye	  side,	  som	  er	  nem	  at	  overskue,	  og	  som	  har	  de	  funktioner,	  vi	  har	  brug	  for.	  Den	  
kan	  udbygges	  med	  tiden	  med	  flere	  billeder	  fra	  Bjerget,	  samt	  evt.	  videolinks.	  
	  



Vi	  vil	  forsøge	  at	  få	  lidt	  lokalhistorisk	  stof	  på	  siden.	  Bjørn	  spørger	  Lotte	  Fang.	  
	  
Lokalrådets	  vedtægter	  skal	  lægges	  på	  siden.	  
	  
På	  forsiden	  lægges	  navn	  og	  mailadresse	  på	  kontaktpersonen	  for	  de	  enkelte	  områder.	  
	  
Bestyrelsen	  var	  enig	  om,	  at	  der	  ikke	  er	  behov	  for	  løbende	  at	  lægge	  nyheder	  på	  siden,	  
udover	  info	  om	  aktiviteter	  og	  lignende.	  	  
	  
4.	  Aktiviteter	  
Fællesspisningen	  på	  Store	  Børs	  månedligt	  er	  en	  succes	  og	  fortsættes.	  Ulla	  sender	  mail	  
rundt	  en	  uges	  tid	  inden.	  
	  
Øvrige	  arrangementer:	  
29.	  februar,	  kl.	  18:30:	   Filmaften,	  arrangeret	  af	  Karin	  og	  Charlotte.	  
	   	   	   Hvilken	  film	  vil	  afsløres	  senere	  på	  hjemmesiden,	  	  

ligesom	  	  arrangement	  vil	  blive	  beskrevet	  i	  det	  brev	  som	  følger	  	  
med	  girokort	  som	  uddeles	  i	  begyndelsen/midt	  februar.	  

	  
10.	  maj:	   	   Grillaften.	  	  
	  
5.	  juni:	   	   Foredragstur	  med	  Lotte	  Fang.	  Mødested	  er	  	  Sct.	  Jørgensbjerg	  

	  Kirke	  kl.	  10,	  hvor	  man	  medbringer	  madkurv	  og	  travesko.	  	  
	  

23.	  juni:	   	   Skt.	  Hans-‐aften	  
	  
18.	  august:	   Vejfest	  i	  Brøndgade	  
	  
5.	  Gadekæret	  
Bjørn	  kunne	  berette,	  at	  vandstanden	  i	  gadekæret	  nu	  er	  fin.	  
	  
6.	  Trafikken	  på	  Sct.	  Jørgensbjerg,	  sidste	  nyt	  
Der	  er	  indhentet	  tilbud	  fra	  2	  entreprenører	  på	  etablering	  af	  chikaner	  i	  Smedegade;	  
begge	  er	  dyre.	  Og	  ellers	  afventes	  udfaldet	  af	  forsøgs-‐året.	  
	  
7.	  Evt.	  
Kalle	  har	  en	  flismaskine	  stående,	  som	  man	  kan	  leje	  for	  50	  kr.	  pr.	  dag.	  	  Pengene	  går	  til	  
en	  pulje,	  der	  skal	  dække	  udgifter	  til	  evt.	  reparationer.	  Eller	  man	  kan	  købe	  en	  andel	  for	  
400	  kr.	  	  Maskinen	  flyttes	  til	  Britha	  i	  Toftegade	  17,	  hvor	  man	  fremover	  kan	  hente	  den.	  	  
Det	  skal	  aftales	  nærmere,	  hvordan	  lejeordningen	  i	  praksis	  skal	  foregå.	  
	  



Charlotte	  foreslog,	  at	  vi	  til	  næste	  september	  eller	  når	  æblerne	  er	  plukkemodne,	  
låner/lejer	  en	  æblepresser,	  og	  mødes	  f.eks.	  på	  det	  grønne	  areal	  bagved	  gadekæret	  
med	  vores	  æbler	  og	  aftapningsflasker	  mv.	  Dette	  aftales	  nærmere	  til	  den	  tid.	  
	  
Næste	  møde:	  den	  24.	  Maj	  kl.	  19.30	  hos	  Britha,	  Toftegade	  17,	  i	  gården.	  
	  
	  
	  
	  


