	
  
	
  

	
  
Referat	
  af	
  bestyrelsesmøde	
  i	
  Sct.	
  Jørgensbjerg	
  
Lokalråd	
  

Tegnet af Jørgen Brændekilde –
Kirkebakken på Sct. Jørgensbjerg mod øst.1973

Torsdag 12. Marts 2015 hos Charlotte, Wendtsgade

Til stede: Casper, Per, Britha, Charlotte og Karin
Afbud: Thyra og Bjarne
1) Nyt på Bjerget.
Siden sidst er der flyttet nye beboere ind i Smedegade 1. Et hus på Kirkebakken er
netop blevet solgt. Per afleverer et velkomstbrev.
2) Valg af referent: Charlotte
3) Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet blev godkendt
4) Kommende arrangementer:
• 5. juni: Grundlovsdag – arbejdsdag med diverse indsatser omkring gadekæret
og petanquebanen. Det grønne område omkring Gadekæret trænger til en
generel oprydning; der ligger en del skrald.
• Petanquebanens belægning er blevet noget tynd. Det resterende grus og ukrudt
bør fjernes, en filtdug pålægges + ny stenmel.
• Legeskibet skal olieres.
• Evt. kan dagen også bruges til at lave en heks til Skt. Hansbålet.
• Bestyrelsen er tovholdere og kontakter evt. andre.
• 23. juni: Skt. Hansbål – Johannes vil gerne i lighed med foregående år stå for
bålet, men er afhængig af nogle hjælpere i dagene inden. Vi sender en mail ud
til medlemmerne med opfordring om dette et par uger inden. Per sørger for
fakler. Karin kopierer Midsommersangen til uddeling.
• 15. august: Sommerfest. Vi lejer grills, Casper bestiller disse. Britha har
prebooket en musiker, Jan Omann.
• 21. November: Lokalrådets fødselsdagsfest. Britha booker DUI-huset.
• Ad Hoc: Grillaftener – Et par aftener i løbet af sæsonen, hvis vejret er til det.
Casper sender opfordring ud til medlemmerne om at mødes til grill og evt.
petanque, 3-4 dage i forvejen, hvis vejrudsigten ser god ud.

5) Indkomne forslag.
Per og flere andre påpeger, at stien langs gadekæret efter regnvejr står delvis under
vand. Da der ikke er et fortorv vil vi anmode kommunen om at udbedre stien, evt. lægge
et nyt lag grus på. Charlotte kontakter kommunen.
6) Andre indkomne forslag
Ved generalforsamlingen fremkom der forslag om en fælles container her i foråret.
Det blev vurderet, at det hurtigt kan blive dyrt, hvis der bliver smidt blandet affald i. I
stedet for arrangerer vi en ”trailerdag”, som blev fastsat til lørdag d. 18. April kl. 10.
Alle der har en trailer opfordes til at stille denne til rådighed på dagen, og i fællesskab vil
vi køre rundt og fylde trailerne op og køre til Kara. Vi sender en mail ud til medlemmerne
ca. 2 uger inden.
Det er besluttet, at der skal indkøbes et nyt andehus. Britha spørger ProduktionsSkolen, og ellers indkøber Per et nyt, vedligeholdelsesfrit andehus. Prisen er knap
5000 kr. for et hus i en ordentlig kvalitet.
7) Status vedr. Legepladsen og det grønne areal ved kirken.
Vedligeholdelse af bakken over bunkeren, ved siden af Legehus/gynge påhviler Skt.
Jørgensbjerg Kirke. Vi kunne godt tænke os at buskadset bliver trimmet, da buskene
er blevet for høje til at børnene kan lege der. Casper kontakter Menighedsrådet om
dette.
8) Staus vedr. Trafik, og afspærring af Brøndgade
Permanent afspærring etableres i uge 13.
9) Status vedr. Kulturprojekt.
Ikke noget nyt.
10) Kort orientering om Roskilde Flygtningevenner (RF)
Lokalrådet er støtter Roskilde Flygtningevenner; Karin er p.t. aktiv, men vil på sigt
gerne afløses.
RF har sat mange initiativer i søen, og der er stor opbakning fra de mange frivillige.
11) Evt.
Britha har ikke længere plads til festteltene, da hendes annex skal renoveres.
Casper tilbød, at teltene kan ligge i hans kælder. Det er vi meget glade for!
”Blegepladsen” – det grønne areal bag ved Gadekæret er skæmmet af mange hundehøm-hømmer. Karin og Britha laver skilte med opfordring til hundeejerne om at putte
efterladenskaberne i poser og smide disse de opstillede affaldsspande.
Næste møde : 21. Maj kl. 19:30 hos Casper, Havnevej 21.

