Bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd
onsdag den 19. november 2014 hos Karin, Brøndgade 12
Til stede:
Britha Skyum, Bjarne Westerberg, Casper Harboe og Karin Mejding

Kirkebakken på Sct. Jørgensbjerg
- tegnet af Jørgen Brendekilde 1973

1. Status og nyt fra området
Andehuset skal snart op. Per kontakter Bjørn. Vi køber nyt.
Orientering om havnen, som er vores nabo: Bjarne fortalte, at den nye havneudvidelse skal
behandles ved ekstraordinær generalforsamling i Havneselskabet på mandag. Hvis det
godkendes her, og der er det ønskede antal nye interesserede, kan havnen udvides med 110
nye pladser i næste sæson.
2. Konstituering
Charlotte og Karin genvalgt til delt formandskab, Per genvalgt som kasserer (in absentia,
men efter tilsagn). Velkommen til Casper som ny suppleant.
3. Lokal opbakning bag initiativ vedr. flygtninge på Sankt Hans
Karin har som repræsentant for lokalrådet deltaget i et indledende møde i et netværk af
naboer, som gerne vil være med til at byde vores nye naboer på Skt. Hans velkomne. Der
forventes omkring 1. december at ankomme ca. 350 flygtninge, som skal huses på Skt.
Hans i to år. Lokalrådets holdning blev diskuteret, og vi blev enige om at bakke op om det
nye netværks initiativ. Det medfører ikke specifikke forpligtelser for lokalrådet, men er med
til at vise en åben og imødekommende holdning – og lokalrådets medlemmer vil hen ad
vejen blive informeret om muligheder og aktiviteter via mails og hjemmeside.
4. Evaluering af generalforsamlingen i oktober
Der var ikke udelt begejstring for Store Børs’ værtskab ved den seneste generalforsamling.
Det overvejes, om vi skal holde generalforsamlingen et andet sted næste år. Punktet tages
op igen senere.
5. Optagelse af medlemmer i lokalrådet, som bor uden for det at lokalplanen definerede
område.
Bestyrelsen foreslår, at naboer og nærtboende enkeltpersoner, som ønsker det, og som
støtter lokalområdets formål, kan optages i lokalrådet, dog uden stemmeret.

Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen. Dette forslag vil kræve en vedtægtsændring. Derfor vil
bestyrelsen fremsende forslag om vedtægtsændring til næste års generalforsamling, hvor
der så kan tages endelig stilling til forslaget.
NB: Gæster er allerede velkomne til de fleste af lokalrådets arrangementer, f.eks. filmaften
og sommerfestens eftermiddagsarrangement, idet medlemmer gerne må medbringe
gæster.
6. Planer for kommende arrangementer
Den traditionsrige filmaften i februar: Charlotte og Mikael er gået i tænkeboks og vender
tilbage med udspil. Se invitation senere.
7. Eventuelt
Hvornår etableres trafikreguleringen permanent? Udformning er nu vedtaget, og
kommunen kommer og udfører ændringerne snart.

