
Referat fra generalforsamlingen i 
Sct. Jørgensbjerg Lokalråd 25. oktober 2012. 

 
- Formand Kalle bød velkommen. 
- Pkt. 1. Valg af dirigent og referent. 

Gitte Bruun blev valgt som dirigent og Britha Skyum som referent. 
- Pkt. 2. Bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens medlemmer blev præsenteret.  
Kalle fortalte om arrangementer i årets løb. Bl.a. filmaften, fællesspisninger, 
grillaften, vejfest, trafik, fredning (Skjoldungelandet), gadekæret, Skt. Hans aften, 
høringer, Grundlovsdag i kirken v/Lotte Fang. 
Jan fortalte om trafikgruppens arbejde. 
-Gennemkørselsforbud ved skiltning i området afgrænset af Byvolden, 
Helligkorsvej, Møllehusvej og Havnevej. 
-Resultat af trafiktællinger i marts 2012, udviklingen i trafikken fra 2008 til 2012 i 
hhv. Skt. Hans Gade og Brøndgade. Skt. Hans Gade er nu nede på samme 
trafikniveau som i 2008. Skiltene har bevirket ca. halvering af trafikken i 
Brøndgade. I myldretiden til 2/3. 
-Der er yderligere behov for fredeliggørelse af Nedre Sct. Jørgensbjerg af hensyn til 
de gamle huses skrøbelige konstruktion. Undergruppe under trafikgruppen 
nedsat. Teknik- og Miljøudvalget foreslår, at det debatteres på borgermøde senere. 
Borgermøde holdes når resultat af trafiktælling i uge 43 foreligger, formentlig 
januar/februar 2013. 
Fra de fremmødte kom forskellige spørgsmål og kommentarer: 
Skiltningen blev diskuteret. Der blev enighed om, at den skal justeres. 
 

- Trafikgruppens beretning v/Bjarne Westerberg. 
-Undergruppen, som arbejder på projekt ”Landsbyen i byen” består af Bjarne 
Westerberg, Bo Sponholtz og Britha Skyum. 
-Bjarne fortalte om projektets baggrund og tilblivelse og illustrerede dette med 
billeder. 
-Området Nedre Sct. Jørgensbjerg har høj kulturhistorisk værdi i forhold til andre 
områder i Roskilde by. 
-Projektets elementer: Folder med oversigt og baggrund. Diskrete skilte med info 
og apps. Et par bænke mere bl.a. ved gadekæret og kirken. Evt. markering af hvor 
brønden lå (billede af den?). 
-Fredeliggørelse nødvendig: Husene tager skade og gående er i fare. 
-Samspil med områdets øvrige attraktioner gør værdien af området større. 
-Kommunens vision: Fokus på turismeomsætning, trafikudvikling, 
kulturudvikling og kulturturisme. 
-Mulige samarbejdspartnere: donorer og sponsorer som i havnen. Kapitalbehov 
antageligt kr. 100.000,- 
-Lokalområdet er en aktiv medspiller. 
-Status: Der er afholdt møder med Torben Jørgensen og Birgit Pedersen. De synes 
projektet er i tråd med kommunens visioner. 
-Der er også afholdt beboermøde, hvor der kun var enkelte indsigelser mod bl.a. 
brøndens genetablering og at projektet blev sat i forb. med fiskere. 
-Også Lene Krull og Sune Porse Carlsen fra forvaltningen er positive. 
-Teknik og Miljøudvalget har holdt internt møde. 
-Iben Jagd fra Roskilde Museum viser stor interesse for projektet og området i det 
hele taget. 
-Uffe Clemmensen fra Roskilde havn har vist interesse. 
-Jan og Bjarne har holdt møde med Sune Porse Carlsen og turistchef Jette Rau. 
Turistchefen kendte ikke så meget til Sct. Jørgensbjerg i forvejen, men er meget 
begejstret. 



-Nu afventer vi trafiktælling og borgermøde. 
 

- Fra de fremmødte kom flg. spørgsmål og kommentarer: 
-Gitte Bruun: Fortalte om en rekonstrueret brønd uden vand i Rügen i Tyskland 
og mente vi måske kunne bruge ideen. 
-Elsebet: Flot projekt, men ingen brønd, tak! Bjarne: Projektet lanceres med 
brønd, men dette ændres efter indsigelse fra berørt beboer. 
-Søren: Trafikproblemer og kultur sammenflettes. meget ros til projektet. 
-Kasper: Godt forslag. der skal være balance i det, ikke for mange skilte. Bjarne: 
Museet kommer indover. 
-Ulla: Har set fine små infoskilte i Gershøj. Hun har foto. 
-Charlotte: Vi bør tilstræbe naturlighed og autencitet. 
-Henrik: Diskrete skilte ønskes. 

 
- Herefter fortalte Elsebet om hendes, Ebbas og Anne-Gretes arbejde med en bog 

om lokalrådet gennem 30 år. Inspireret af gamle referater, aktiviteter og 
nyhedsbreve, skrives en bog som kommer til salg for ca. 350,- via lokalrådet. 
Tidshorisont ca. 1½ år. 

 
- Pkt. 3, revideret regnskab. 

Per omdelte regnskabet og gennemgik dette. Kassebeholdning nu ca. 45.000,- + 
midlerne fra Sct. Clara Mølle. Vejfesten var billig, men skiltningen dyr! Regnskabet 
blev godkendt. 

 
- Pkt. 4. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 
 

- Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent. 
Kontingentet bliver uændret: 200,- pr. husstand pr. år. 

 
- Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Kalle og Per på valg. Kun Per genopstiller. Bjarne Westerberg opstillede og blev 
valgt. 

 
- Pkt. 7. Valg af suppleanter. 

Ingen ændringer. Henrik og Britha er suppleanter. 
 

- Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Revisor Steffen fra kirkegade 8 genopstillede og blev valgt. 
revisorsuppleant Michael fra Kirkegade 13 ligeså. 

 
- Eventuelt. 

-Per takkede Kalle, som afgik som formand, for det store arbejde og overrakte på 
beboernes vegne en lille gave i form af 3 flasker vin. 
-Karin efterlyste en edb-kyndig, som kan hjælpe med tælling af ”trafikken” på 
hjemmesiden.  

 
 
Generalforsamlingen afsluttedes med fællesspisning for dem der havde lyst. 
 
 

 


