
Referat af bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd 
 
Torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.30 hos Casper, Havnevej   
Til stede: Charlotte, Karin, Thyra, Per, Casper og Britha.  
Afbud fra: Bjarne. 
 
Referent: Britha. 
 
 
 

Dagsorden: 
1) Referent: Britha. 
2) Nyt på Bjerget: Der er flere huse til salg lige nu. Ny beboer på Kirkebakken 3, som 

per har afleveret velkomstbrev til. 
3) Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet godkendt uden kommentarer. 
4) Kommende arrangementer:  

- 5. juni, Grundlovsdag: Fælles arbejdsdag kl. 10-14. Vi giver basser! Karin 
sender indbydelser/tilmeldinger ud og indkøber basser. Tag selv kaffe med ! 
OPGAVER: 
A) Petanquebanen: Renses for ukrudt. Evt. nyt stenmel/bakkegrus på. Charlotte 

tjekker muligheder/priser. 
B) Oprydning ved gadekæret + på kirkepladsen. 
C) Legeskibet på kirkepladsen skal have træbeskyttelse. Charlotte indkøber 

dette samt pensler. 
D) Evt. klippe lidt i de buske, der trænger. Bunkeren klippes ned af kirkens 

gartner. 
E) Bygge en heks til Skt. Hans Aften. 
F) Benyt evt. lejligheden til fælles kørsel med trailere. 

 
- 23. juni: Skt. Hans Aften. Det traditionelle fakkeltog starter ved kirken kl. 21.30. 

A) Bålet skal bygges den 22. juni fra kl. 17 (?) Tilmeld dig til at hjælpe med dette     
          til Johannes og Casper, som er tovholdere. Karin ringer til Johannes. 

B) Per sørger for fakler. 
C) Heksen, bygget 5. juni, bringes til bålet i optoget. 
D) Britha printer sange.  

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

A) Kl. 11: Teltene + pavillon (Thyra har én?) til musikeren sættes op.  
B) Kl. 14: Folk kommer med deres borde, stole osv. 
C) Kagebord kl. 15. 
D) Havevandring kl. 16 i en times tid. Karin og Britha er tovholdere. 
E) Stor grill er lejet og er klar kl. 18.30. Casper står for dette. 
F) Musiker Jan Omann kommer og spiller i ca. 5 timer. 
G) Fælles nedtagning af teltene søndag kl. 11 !!  

- 21. november: Fejring af Lokalrådets 40 års jubilæum i DUI-huset. 
Tilmelding nødvendig, da der kun er plads til ca. 60 personer! Egenbetaling for 
mad og drikke, men Lokalrådet betaler for servietter, lys, musik o.lign. Detaljer 
aftales ved bestyrelsesmøde i september. 

5)     Status vedr. andehus/området v. gadekæret.  
A) Det har vist sig at være uforholdsmæssigt dyrt at reparere det gamle 

andehus, så det blev enstemmigt vedtaget at droppe dette, trods vemod. 
B) Blegeengen: Problemer med hundelorte og andet affald. Vi laver nogle skilte 

og sætter op. Nettene på fodboldmålene kommer snart op igen. 

http://staff.dhi.dk/kir/images/aktuelt_images/kbk.jpg


C) Grusstien ved gadekæret: Det er stadig et problem, at den bliver til en 
mudderpøl ved den mindste regnbyge. Charlotte prøver (igen) at få 
kommunen til at lægge nyt grus på. 

6) Status vedr. legepladsen og det grønne areal ved kirken. Legeskibet er 
repareret. Nettet bliver opsat snarest. Skibet får træbeskyttelse på den fælles 
arbejdsdag 5. juni 

7) Status vedr. trafik/skiltning: Jan Mejding er i dialog med kommunen om en 
eventuel ændring af skiltningen i området. 

8) Eventuelt:  
A) Karin: Trailerdagen i april blev en fuser. Vi opfordrer beboerne til fremover at 

lave en aftale med en nabo, som har trailer. Benyt evt. lejligheden 5. juni. 
B) Karin: Flygtningevennerne. Projektet er en kæmpesucces! Fremover bliver det 

sikkert Hanne Tang, der bliver medlem af styregruppen, i stedet for Karin. 
C) Skt. Hans Have: Flot projekt! Der er åbent lørdag-søndag. Nogle arrangementer 

kræver tilmelding. Se deres hjemmeside. 
D) Britha: Foreslår årets generalforsamling henlagt til Pipers Hus. Vi vender tilbage 

til dette på et senere bestyrelsesmøde. 
E) Britha: Foreslår at vi indkøber et af de sammenhængende bord/bænkesæt og 

opstiller det på Blegeengen ved gadekæret. Vedtaget.   
 
 

 
 
 
Næste møde (vedr. sommerfest!): Mandag den 11. august kl. 17.30 hos Thyra. 


