
Referat af bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd 
 
Onsdag, den 26. januar 2011  kl. 19.30 hos Kalle,  
Brøndgade 8 B.  
Til stede: Kalle Hult, Per Vejrup-Hansen, Bo Sponholtz,  
Karin Mejding, Gitte Teilgaard og Britha Skyum.  
Afbud: Søren Brockhoff, Bjørn Kloster og Lilian Rønn Rasmussen. 
 
 
 

 
 
Tegnet af Jørgen Brændekilde – 
Kirkebakken på Sct. Jørgensbjerg mod øst.1973 
 
Dagsorden:  
1) Nyt på Bjerget: Britha deler velkomstbrev ud til de beboere i Toftegade, som har vist  
2) interesse for Lokalrådet.  Hvis den organisatoriske del af kassererens arbejde kommer til at 

fylde for meget, som følge af stor medlemstilgang fra Toftegade, vil bestyrelsen 
overveje at opdele kassererposten og den organisatoriske del. 

3) Valg af referent: Britha. 
4) Konstituering: Kalle og Per forblev på posterne som hhv. formand og kasserer. 
5) Gennemgang af referat: Referat fra 29. oktober 2010 blev godkendt. 
6) www.sjb-lokalrad.dk – lokalrådets hjemmeside og mailingliste. Jane Lucas er ny 

webmaster og arbejder på opdatering af hjemmsiden. 
7) Aktiviteter: 
       Filmaften: 28. februar vises i DUI-huset ”Sandheden om mænd” med Ture Lindhardt.  
       Filmen præsenteres af Charlotte Vinther, som er produktionsleder på filmen. Spisning 
       kr. 50,- excl. drikkevarer. Tidspunkt følger snarest. 
      Trafik-sanerings-fest 2. april.: Vi regner med at trafiksanering bliver besluttet i 
       kommunen, hvorfor vi satser på at fejre det med en fest i DUI-huset. 
       Udflugt til Skt. Hans Hospital lørdag den 7. maj med Foreningen for bygnings- 
       og landskabskultur.  
       Lotte Fang vil i maj holde et spændende foredrag i/om kirken og i september  
       arrangere en historisk rundtur på Bjerget. Mere præcise oplysninger senere. 
       Grundlovsdag/Arbejdsdag den 5. juni: Vi rydder op, reparerer og andet nødvendigt.  
       Bjergfest bliver den 18. juni. (Tovholdere: Lillian Rønn og Helle Hove.) 
       Sankt Hans aften er også i år den 23. juni. (Tovholdere: Johannes, Steffen og 
       Majbritt.) 
       Grillaften: 25. august. 
       Generalforsamling: 27. oktober i DUI-huset. 
7)    Gadekæret: Der er tidl. bevilget kr. 20.000,- fra Miljøpuljen. De anvendes til  
       oprensning og at stenene langs bredden lægges på plads. Beløbet skulle have 
       været anvendt inden udgangen af 2010, men projektet blev standset af frost. Det 
       er uafklaret, om projektet kan fuldføres. 
8)    Trafikken: Teknik- & Miljøudvalget i kommunen har foreslået at gennemkørsel  
       forbydes på hele Skt. Jørgensbjerg fra Skt. Hans Gade ved Bistrup Allé,  
       grænsende til Møllehusvej , Helligkorsvej, Byvolden og Havnevej.  
       Trafikgruppen ønsker 30 km. zone i hele området. Og Skt. Hans Gade og  
       Brøndgade bør have speciel skiltning, da disse er særligt udsatte for gennemkørsel. 
       Evt. trafikhappening i samarb. med Skt. Hans Gade senere. 
9)    Evt. Vi mangler uddeler til medlemsmateriale i Kirkegade/Wendtsgade. Gitte tager ruten. 
 
       Ref. Britha Skyum. 


