Referat af bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd
Torsdag, den 23. september 2010 kl. 19.30 hos Karin,
Brøndgade 12.
Til stede: Kalle Hult, Bjørn Kloster, Bo Sponholtz, Per VejrupHansen, Lilian Rønn Rasmussen og Karin Mejding
Afbud: Søren Brockhoff og Gitte Teilgaard.

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

Dagsorden:
1) Nyt på Bjerget: Per har delt velkomstbreve ud til de nye beboere.
2) Valg af referent: Bo
3) Godkendelse af referat: Referatet af 11. maj 2010 blev godkendt.
4) Www.sjb-lokalrad.dk – lokalrådets hjemmeside og mailingliste.
Hjemmesiden er midlertidigt lukket; men der er betalt i maj måned, så siden
forventes genåbnet snarest. Vi søger stadig en ny webmaster. Emnet tages
op på generalforsamlingen.
Det er stadig ikke lykkedes at få mailadresser fra alle medlemmer.
Vi opfordrer til at de sidste medlemmer melder mailadresser ind til Per, så
mest mulig orientering kan foregå elektronisk.
5) Aktiviteter
Genralforsamling onsdag, den 27. oktober 2010 kl. 19:30:
Kalle og Per er på valg og genopstiller; men der er altid plads til friske kræfter
i bestyrelsen, hvor suppleanter deltager på lige fod. På grund af de fælles
aktioner omkring trafikken i området blev det drøftet at åbne op for at
beboerne i resten af Toftegade får mulighed for at være medlemmer af
Lokalrådet. Emnet tages op på generalforsamlingen. Der er spisning 18:30.
Resultat af Bjergfesten:
På grund af det dårlige vejr har Bjergfesten givet et mindre underskud, mere
herom når regnskabet aflægges på generalforsamlingen.
Andre aktiviteter:
Jan Mejding repræsenterer Lokalrådet i en ”fredningsgruppe”, som sammen
med Danmarks Naturfredningsforening og Bygge- og Landskabsforeningen
vurderer den fremtidige anvendelse af bygningerne på Sct. Hans.
Bjørn har haft kontakt til en vognmand om opretning af stensætningen i
gadekæret og der er taget kontakt til kommunen om bevillingen på 20.000 kr.
stadig står ved magt.
Trafikgruppen har afventet, at forsøgsordningen bliver permanent, inden der
iværksættes yderligere tiltag til at nedbringe hastigheden og antallet af
motorkøretøjer gennem området. Punktet er på Teknik- og Miljøudvalgets
møde torsdag, den 7. oktober 2010 og indstillingen er positiv, så det er nu vi
skal stå sammen for at få den uvedkommende trafik væk.
VEL MØDT PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

