
Generalforsamling, Sankt Jørgensbjerg Lokalråd 

24. oktober 2022 

 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Kalle Hult til dirigent og Kim Brandstrup til 

referent  

Vedtaget. Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovformelig indkaldt 

 

2. Bestyrelsens beretning  

Formand Jeppe’s beretning 

Arrangementer: 

Sankt Hans aften 

I de sidste to år har Coronaen sat sit præg på Sankt Hans Aften, som vi holdt på Kirkepladsen med 
bålfade og kontrol med deltagerantallet. 

I år kunne vi så igen holde vores traditionelle arrangement, hvor vi med fakler gik ned gennem 
Kællingehaven for til sidst at tænde bålet nede ved vandet. Der var mange deltagere fra både 
Bjerget og udefra - nok omkring 150 – og det var en meget smuk aften med sang og hygge for alle 
aldre. 

Sommerfesten 

Sommerfesten blev i år betydeligt anderledes end de tidligere år, da Lokalrådet ændrede konceptet 
til at indeholde helstegt pattegris, band samt fadøl fra Herslev Bryghus. Tidligere på dagen var der 
børnekunst arrangeret af Pia fra Sound of Colour på Kirkegade 2. 

I år skulle deltagerne ved tilmelding betale et mindre beløb, som dækkede udgifterne til maden, 
mens bandet blev betalt af Lokalrådet. Grisene blev tilberedt på stedet i store griller, mens 
tilbehøret og desserten blev lavet af frivillige, som dog fik deres udgifter dækket. 

Der var med andre ord mange frivillige kræfter involveret og derfor var det også skønt at opleve, 
hvordan teltene blev helt fyldt op med omkring 90 deltagere, så vi blev nødt til at lave to rækker 
med borde i hvert telt. 

Arrangementet var en stor succes og da bandet kom på var der mange, som begyndte at danse. Efter 
vi havde fået adskillige ekstra numre, så fortsatte festen med soundbox, dans og grin. 

Vilde haver på Bjerget 

Sidste år arrangerede Karin Mejding en havevandring med en erfaring gartner/havearkitekt og dette 
blev gentaget i år. Deltagerne gik rundt til forskellige haver og fik gode råd til at øge den biologiske 
mangfoldighed og råd om beskæring af træer og buske. 



Sager: 

Gadekæret 

Kommunen har indset, at den ikke kan styre dunhammerne i gadekæret. Planen var derfor, at de 
ville fjerne dunhammerne maskinelt i juni 2022, da planterne i denne måned er mest spændstige. 
Desuden ville de efter al sandsynlighed plante gul iris. Bestyrelsen er indforstået i denne plan. 

Som bekendt er arbejdet ikke blevet udført og Bestyrelsen har derfor henvendt sig til Roskilde 
Kommune, som har oplyst, at der er kommet en ny medarbejder på sagen i Roskilde Kommune – en 
såkaldt parkforvalter. Hun skriver til os, at hun vil genoptage og udføre planerne snarest muligt. 

Legepladsen 

Legeskibet har længe været i en meget dårlig stand og det blev derfor besluttet på 
Generalforsamlingen i 2021, at Sankt Jørgensbjerg Lokalråd vil bidrage med 30.000 kr. til et nyt, 
mens Roskilde Kommune ville betale 200.000 kr. og samtidig stå for den praktiske gennemførelse af 
projektet. 

Projektet forløb ved, at kommunen indhentede forskellige tilbud på et legeskib og disse forslag blev 
fremlagt på et møde med Lokalrådets Bestyrelse. Forslagene blev siden sent ud til alle medlemmer 
af Lokalrådet. Kommunen og Lokalrådet var enige om, hvilket skib som vi bedst kunne lide og vi var 
også enige om, at det skulle være i naturtræ, som resten af legepladsen. 

Det nye skib rummer for os at se flere muligheder for leg, da der nu er kikkert og ror på skibet. 
Samtidig er der lavet vinduer på siden af skibet, så området under dækket er mere anvendeligt. 

Jeg har netop modtaget en skriftlig bekræftelse på, at Roskilde Kommune er ansvarlig for 
vedligeholdelse og sikkerheden på hele legepladsen. Da denne mail let kan gå tabt i fremtiden, så er 
den vist her: 

  
  

  
  

Efter ét af møderne gik vi forbi det store egetræ på Brøndgade og det førte siden til, at 1-2 af de 
store grene blev beskåret, så der nu er betydeligt mere luft under træet. 

Generelt har Roskilde Kommune også i dette projekt vist stor vilje til at samarbejde med os og de er 
meget lydhøre overfor vores idéer. 

Beretning godkendt 



 

3. Revideret regnskab  

Overskud på 1.188 kr. 

Formue på 59.558 kr.  

Udgift 30.000 kr. til Legeskib er ikke modtaget endnu. 

Regnskabet godkendt 

 

4. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag 

 

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

Godkendt 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Vi skal have valgt 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

Per Vejrup-Hansen ønsker genvalg. Hans Hansen ønsker ikke genvalg.  

Per Vejrup-Hansen er valgt 

Søren Helbæk, Toftegade 23 er valgt 

 

7. Valg af suppleanter. Suppleanter vælges for 2 år  

Begge nuværende suppleanter blev valgt i 2021, så er de ikke på valg i år.  

Peter Kallesøe, Kirkegade 1 er valgt som ekstra suppleant 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

I det forløbne år er opgaverne varetaget af Steffen Brynskov og Michael Møller Nielsen og de ønsker 

begge at genopstille. 

Begge er valgt  

 

9. Hvilke aktiviteter kunne I tænke jer fremover?  

Her er der mulighed for at komme med forslag til aktiviteter fremover og måske aftale at lave det 

sammen med nogen.  

- Filmaften 



- Fællesspisning 

o Zaza vil gerne tage initiativ 

- Velkomstpakke til nye incl. nyoptryk af bog om Bjerget 

- Fastelavn 

- Havevandring 

o Fokus med socialt formål 

o Trine-Maria kone vil gerne stå for det 

- Petanque dage 

- Besøg på Sankt Hans Museum 

o Annegrethe vil gerne hjælpe, officiel rundvisning koster fra 750 – 1.500 kr. 

- Facebook gruppe for Sankt Jørgens Bjerg 

o Flere interesserede, som vil tage initiativ til at etablere 

o Lånebørs 

o Hjælp 

- Svampetur 

- Info om Vikingeskibsmuseets planer 

- Fiskekonkurrence i Gadekæret 

- Opslagstavle i området 

- Loppemarked 

 

10. Eventuelt.  

Alle er velkomne under dette punkt. 

Forslag om at prøve at få genoptrykt hæftet om Sankt Jørgensbjerg 

Husk at bruge ”Gi et praj” Roskilde kommunes App, hvis du ser noget, som du synes kommunen 

skulle gøre noget ved.  


