
Referat af Generalforsamling i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd 14.10.2021 

 

Formand Jeppe Øster-Rothenborg bød velkommen til Lokalrådets generalforsamling 2021. 

 

1.  Valg af dirigent og referent 

Kalle Hult blev valgt som dirigent og Anne-Marie Rasmussen som referent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var 

godkendt, herunder rettidigt udsendt. 

Herefter opfordrede dirigenten til at alle fremmødte lige kort præsenterede sig. 

2. Formandens beretning 2021 v. Jeppe Øster-Rothenborg. 

BERETNING: 

Arrangementer: 

COVID har naturligvis sat sit præg på dette års aktiviteter. Der er således ikke gennemført den 

årlige filmaften og det samme gælder vores fællesspisninger. Men det kommer forhåbentlig alt 

sammen igen. 

Sankt Hans aften 

I lighed med sidste år ville bestyrelsen ikke tage ansvaret for det traditionelle sankthansbål i 

Kællingehaven. Vi syntes dog, at det er vigtigt at bevare sammenholdet og traditionerne på Sankt 

Jørgensbjerg, så vi besluttede at opsætte 2 bålfade på Kirkepladsen. Der deltog ca. 40 personer og 

lidt uventet tilbød Henrik fra Kirkebakken 7 at spille guitar til sangene, så det gav en rigtig fin 

stemning. Det blev temmelig sent før de sidste forlod pladsen.  

Sommerfesten 

I lighed med Sankt Hans aften, så ville vi også holde denne tradition i hævd. På grund af COVID 

skulle alle dog selv komme med kage og mad til eget forbrug. Der var dog stadig havevandring, 

hvor alle grupperne overraskende stod helt lige, så pokalen blev uddelt ved lodtrækning.  

Vi var omkring 30 til kaffebordet og havevandringen, hvilket er betydeligt mindre end vi plejer. Det 

skyldes formentlig, at der var særligt mange arrangementer i august, fordi de var blevet udskudt 

på grund af Corona.  

Vilde haver på Bjerget 

Som noget nyt har Karin Mejding arrangeret havevandring med en erfaren gartner/have arkitekt. 
Vi gik rundt til forskellige haver og fik gode råd til at øge den biologiske mangfoldighed og råd om 
beskæring af træer og buske. Det var et meget vellykket arrangement, som endte på Kirkegade 1, 
hvor Pia og Kim til alles overraskelse diskede op med sandwich og vin.  
 



Loppemarked i Vrågården 

Vrågården tog i år initiativ til at afholde et udendørs loppemarked i gården. Der var mange fine 

ting til salg og startede ud med mange besøgende, hvilket dog ebbede lidt ud i løbet af dagen.  

Sager: 

Gadekæret 

Kommunen har indset, at den ikke kan styre dunhammerne i gadekæret. De har derfor taget 

kontakt til et firma, som kan fjerne dunhammerne maskinelt, men det kan først gøres i juni 2022, 

da planterne i denne måned er mest spændstige. Efter al sandsynlighed vil kommunen plante gule 

iris i 2022, men vil muligvis vente yderligere et år for at sikre, at alle dunhammerne er fjernet. 

Bestyrelsen er indforstået i denne plan.  

Legepladsen 

Bestyrelsen har et indkommet forslag, som vi har lagt op til beslutning på generalforsamlingen. 

Det drejer sig om legeskibet på legepladsen. Det blev bygget i 2002, men er nu så medtaget, at det 

bør udskiftes. Samtidig har Roskilde Kommune bedt Lokalrådet udskifte sandet til såkaldt 

”faldsand”.    

 Lokalrådets udspil til kommunen har været, at vi gerne vil samarbejde om at få legepladsen 

renoveret og at vi i den forbindelse er indstillet på en vis egenbetaling. Vores udspil har været, at 

vi vil betale 30.000 kr., hvilket vi hermed lægger op til beslutning på generalforsamlingen. Såfremt 

dette sker, så vil kommunen betale 200.000 kr. og samtidig stå for den praktiske gennemførelse af 

hele projektet. Lokalrådets formue er dags dato 58.371 kr. 

 Fremadrettet har kommunen et ønske om, at Lokalrådet står for vedligeholdelsen af skibet – 

ligesom vi har gjort med det nuværende skib. I praksis betyder det mest af alt, at vi skal 

overfladebehandle træet, men også udskifte træ, som går i stykker.   

Rent praktisk er det Lokalrådet, som ejer og vedligeholder skibet og petanque banen, mens 

kommunen har ansvaret for resten. Det nuværende skib er tegnet og bygget specielt til vores 

legeplads, så vi vil ikke kunne købe et , som er helt magen til.  

 

3. Revideret regnskab ved kasserer Per Vejrup. 

Regnskabet godkendes. 

4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har et indkommet forslag; nemlig forslaget om, i samarbejde med Roskilde 
Kommune, at etablere et nyt legeskib på legepladsen. Forslagets detaljer fremgår under sidste 
punkt i formandens beretning, der henvises dertil. 
 



Under forslagets drøftelse kom forskellige aspekter ”på bordet”, herunder, at et fremtidigt nyt 

legeskib naturligvis skal passe ind med allerede etableret gyngestativ, dvs. samme træsort og vi 

som lokalråd gerne vil medinddrages i endelig beslutning om legeskibsmodel.  

Generalforsamlingen besluttede, som foreslået af bestyrelsen, at bruge 30.000 kr på projektet. 

 

 Kontingent 2022 

I 2021 har medlemmerne været holdt kontingentfrie; idet der, grundet Coronarestriktioner, kun 

har været få arrangementer. Vi ser frem til flere aktiviteter i det kommende år (og der er jo 

planlagt store udgifter i forbindelse med nyt legeskib), så bestyrelsen foreslår, at kontingentet på 

200 kr årligt for hver husstand genindføres, hvilket blev vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Jeppe Øster-Rothenborg er på valg og ønsker genvalg. 

Desuden er Matias Munck Mortensen og Anne-Marie Rasmussen på valg, men ingen af de 2 

ønsker genvalg.  

Følgende stiller op og blev valgt ind i bestyrelsen: Kim Brandstrup, Kirkegade 2 og Carina Finnerup, 

Smedegade 2 (sidstnævnte var ikke til stede ved generalforsamlingen, men havde gennem Jeppe 

givet sit tilsagn). 

 

7. Valg af suppleanter 

Idet tidligere suppleant Hans Hansen er trådt ind som erstatning for Camilla Martens, der i 

sommer er trådt ud grundet udrejse til Kina, skal der vælges ny suppleant. Lars Toräng, Toftegade 

5 blev valgt. Desuden opnåede Jane Stiesdal genvalg 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

De 2 poster er gennem mange år blevet varetaget af Steffen Brynskov og Michael Møller Nielsen, 

begge ønskede at fortsætte på posterne og blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt 

Ladestandere til el-biler blev også i år debatteret. Der har tidligere været nedsat et lille udvalg 

mhp. at undersøge mulighederne for etablering af ladestandere i Lokalrådets område – se venligst 

referat fra Generalforsamlingen i 2020. 



Der blev fremlagt forskellige synspunkter, herunder at vi nøje skal overveje om vi ønsker 

ladestandere på alle huse (!) – eller vi skulle sigte mod centrale ladestationer, som der blev talt om 

ved Generalforsamlingen i 2020 (evt. samarbejde med Region Sjælland om fremtidige 

ladestandere ved Psykiatrien Øst). Fra kommunal/national side foreligger der endnu ingen 

lovgivning/retningslinjer omkring opstilling af ladestandere til elbiler. 

Ved årets sommerfest blev der under fællesspisningen talt om evt. mulighed for rundvisning på 

Skt. Hans. Anne Grete fortæller i den forbindelse, at det er muligt at booke en rundvisning for 15 

personer for 750 kr. Jane vil tage initiativ til at få programsat en sådan rundvisning. Anne Grete 

fortæller endvidere, at Skt. Hans Museum i kælderen under Kurhus har åbent hvor onsdag 13-16 

med gratis adgang (december dog undtaget). I øvrigt hænger der på plakatsøjlen ved Vrågården 

en ”reklame” for museet. 

Anne Grete spørger til Egetræet i Brøndgade, herunder status på evt. beskæring. Jeppe fortæller, 

at Roskilde Kommunes havearkitekt Lucy har taget fotos og vil vende tilbage – hun mente ikke at 

den store beskæring skulle gennemføres, i hvert tilfælde ikke i bredden, men at nogle af de 

nederste grene skal fjernes. 

Generalforsamlingen blev afsluttet. 

 

Efter Generalforsamlingen kom en af Skt. Hans Have grundlæggere, Stine og fortalte historien om 

Skt. Hans Have projektet fra den spæde start i 2013 og til nu – et spændende og dejligt projekt, 

der år for år videreudvikles til stor glæde for de mange besøgende. 

 

Referent 

Anne-Marie Rasmussen 

 

 


