Referat af møde i Sankt Jørgensbjerg Lokalråd den 4.6.2018
Til stede: Thyra, Jeppe, Per og Anne-Marie
Referent: Jeppe Øster-Rothenborg
1. Sankt Hans aften
Der er følgende opgaver:
• Lave bål: Per samler folk og laver bålet klart
• Fakler: Per køber fakler
• Sang: Anne Marie søger for kopier af sange
• Heks: Hvis nogen har lyst, er de velkommen. Se opgave om mail længere nede.
2. Sommerfest 18. august
• 30 kg. grillkul (= svarer til forbrug i 2016): Anne Marie
• Éngangsservice: tallerkener og glas: Dette må deltagerne selv tage med
• Servietter: Dette må deltagerne selv tage med
• Affaldssække: Jeppe
• Fyrfadslys: Thyra
• 80 blandede ispinde: Thyra
• Medtag grill: Thyra, Jeppe, Per – vi efterlyser 2 grill mere efter næste møde
Aktiviteter
• Teltene er hos Casper Harboe, Havnevej 25. Vi skal være 5 til opsætning og 5 til
nedtagning, Thyra spørger Kasper, om han vil være tovholder på det.
• Havevandring: Thyra
• AFSPÆR en P-plads ved indkørslen til pladsen DAGEN FØR (så trailer med telte kan
komme ind/ud): Jeppe
• Lav og udsend invitationen: Jeppes sender ud 3-4 uger før, tag udgangspunkt i sidste
års invitation og tidspunkter.
3. Generalforsamling ny dato
• Ny dato onsdag den 31.10, da vi ikke kunne låne huset den 24.10: Jeppe søger for at
det bliver ændret på hjemmesiden
• Anne Marie sender en mail ud til alle medlemmer om: Ændring af generalforsamling +
påmindelse om Sankt Hans kl. 21.30 og hvis nogen har lyst, så kan de lave en heks +
Sommerfest den 18. august.
4. Affaldscontainere ved gadekæret
Vi har fået en henvendelse fra Roskilde Kommune, som har modtaget en klage over
placeringen af de fælles affaldsstativer ved gadekæret, som medfører problemer i form af støj,
efterladelse af affald samt at det ikke er kønt at se på. Vi er blevet bedt om at komme med
vores syn på sagen.
• Vi er enige I, at pladsen giver anledning til meget støj og desuden skæmmer. Jeppe
skriver en mail og foreslår, at pladsen nedlægges (evt. med undtagelse af glas) og at
folk i stedet kan bruge de forskellige affaldsøer i området og kommunen kan evt.
etablere nogle nye ved fx Fakta og i havnen.
5. Næste møde
Den 9. august kl. 19.00 hos Jeppe. Vigtigste punkt er planlægning af sommerfesten.

