Bestyrelsesmøde i Sankt Jørgensbjerg Lokalråd 26. oktober 2015 kl. 19.30
hos Per i Toftegade
Til stede: Charlotte Vinther, Thyra Søndergaard, Per Vejrup Hansen, Casper
Harboe, Trine Maria Kristensen, Britha Skyum og Karin Mejding (referat).

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen: Referatet blev godkendt og lægges snarligt på
www.sjblokalraad.dk. Der var enighed om, at det var en hyggelig generalforsamling, også selv om
der denne gang ikke var inviteret til spisning i forbindelse med generalforsamlingen. I alt var 33
mødt frem til kage og medbragt kaffe/te.
2. Konstituering af bestyrelsen: Charlotte og Karin fortsætter med at dele formandskabet. Det
kommende år med Karin som officiel formand i forhold til kommunen. Per blev valgt til at fortsætte
på kassererposten, Britha og Thyra er almindelige medlemmer, og Casper og Trine-Maria er
suppleanter.
Repræsentant til styregruppen i Roskilde Flygtningevenner: Thyra og Karin deler.
Lokalrådet får ny webmaster: Velkommen til Hans Hansen, som har tilbudt at overtage posten.

3. Lokalrådets jubilæumsarrangement den 14. november i Sejlklubben: Vi ser frem til en festlig
eftermiddag og håber på stort fremmøde. Karin sender snarest en reminder ud til medlemmerne
om at huske tilmelding.
Praktiske aftaler: Bestyrelsesmedlemmerne er ansvarlige for disse opgaver (og må selv supplere
med hjælpere)
Charlotte og Casper køber maden ind, inkl. kage. Charlotte: Duge og lys
Thyra står for brød og humus samt kaffe og te
Trine-Maria laver tærter el. andet lunt
Britha og Karin dækker bord lørdag formiddag. Karin medbringer projektor
Casper: Pc
Drikkevarer: Mikael sælger vin
Per køber øl og vand til videresalg
Oprydning: Fælles! Husk sække og viskestykker. Karin kontakter sejlklubben vedr. praktiske forhold
i huset.
Undersøg historier hos tidligere formænd m.fl. – og bed nogle om at bidrage til fejringen.
Den Store Bjerg-quiz: Casper sender billeder med oplysninger til Karin. Karin/Trine-Maria går videre
med at udforme quiz. Nogle spørgsmål bliver evt. ren tekst og kan gennemføres efter snak rundt
om bordene. Præmier indkøbes/klargøres: Karin uddelegerer.
4. Eventuelt: Intet
5. Næste møde: Den 14. januar 2016 kl. 19.30 hos Thyra i Smedegade.

