Referat af Generalforsamling i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd 22.10.2020

Formand Jeppe Øster-Rothenborg bød velkommen til Lokalrådets generalforsamling 2020.

1. Valg af dirigent og referent
Kalle Hult blev valgt som dirigent og Anne-Marie Rasmussen som referent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var godkendt,
herunder rettidigt udsendt.

2. Formandens beretning
Arrangementer:
COVID har naturligvis sat sit præg på dette års aktiviteter. Der er således ikke gennemført den årlige
filmaften og det samme gælder vores fællesspisninger. Men det kommer forhåbentlig alt sammen
igen, når vi kommer om på den anden side af epidemien.
Sankt Hans aften
Da der var forsamlingsforbud på grupper over 50 personer, så ville vi ikke tage ansvaret for det
traditionelle sankthansbål i Kællingehaven. Vi syntes dog, at det er vigtigt at bevare sammenholdet og
traditionerne på Sankt Jørgensbjerg, så vi besluttede at opsætte 2 bålfade på Kirkepladsen, hvor vi
sikrede, at der kun var 50 deltagere samlet indenfor afmærkningen, mens flere kunne stå udenfor. Der
kom over 60 personer og alle var tydeligvis varsomme med at holde afstand, så vi stod godt spredt på
pladsen. Og så fik vi ellers sunget mange forskellige danske sange og naturligvis også
Midsommervisen.
Sommerfesten
I lighed med Sankt Hans aften, så ville vi også holde denne tradition i hævd. På grund af COVID
skulle alle dog selv komme med kage og mad til eget forbrug. Der var dog stadig havevandring og
dette år med nye arrangører, som havde købt en pokal til vinderholdet. Der var god tilslutning til
arrangementet og vi havde en rigtig hyggelig dag.
Sager
Tillæg til Lokalplan 310
Roskilde Kommune ønskede at skabe mulighed for, at det grønne areal foran Vikingeskibsmuseet

skulle kunne bruges til parkering. I den forbindelse besluttede vi i Lokalrådet at lave et høringssvar.
Det er mange år siden, at Lokalrådet på denne måde har været politisk aktiv og det gik op for os, hvor
tidskrævende det er at tale sig frem til en fælles holdning. Jeg synes dog, at vi fik lavet et rigtig godt
høringssvar og vi valgte tilmed at sende det til godkendelse hos alle medlemmer på Sankt
Jørgensbjerg. Efter at have fjernet en linje, så opnåede vi, at alle, som skrev til os, støttede forslaget.
Det synes jeg var rigtig flot.
Vores udgangspunkt var, at vi gerne så, at havnen bruges til mange formål og dermed, at det grønne
område bruges til parkering. Vi ønskede dog en bedre kontrol med trafikken. Desuden ønskede vi at
gøre havnen til en gågade helt uden trafik.
Der kom i alt 140 høringssvar og de fleste nævnte i lighed med os, at støj fra motorcykler var et
problem. Forslaget blev dog vedtaget uden ændringer, men hvor Venstre, De Konservative,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre stemte imod, da de mente, at ”
parkeringsmuligheden øst for bækken skal reserveres til lejlighedsvise arrangementer… Vurdering af
støj i boligområder langs indfaldsveje til havnen bør indgå i den samlede vurdering af havnens
anvendelse.” (Citat fra mødereferatet)

Uglebjergvej
På sidste Generalforsamling blev der fremsat et ønske om, at ”Skiltet der står på Havnevej ved
krydset hvor Brøndgade starter burde være sat hvor Uglebjergvej starter nede ved Havnevej i stedet,
således at trafikken der ikke skal til Uglebjergvej og Asylgade i stedet fortsætter ad Havnevej og
videre op til Sct. Hansgade krydset.” (citat fra mailkorrespondance).
Vi har i Lokalrådet drøftet sagen på flere møder og kom frem til, at vi ikke støtter forslaget. Dette
skyldes, at der hele vejen rundt om Sankt Jørgensbjerg (Havnevej, Hedegade, Sankt Hans Gade etc.)
er opsat skilte med gennemkørsel forbudt. Tanken er altså, at trafikken skal ledes udenom området
via de store veje. Dette mener vi i Lokalrådet er til gavn for os alle og derfor støtter vi ikke at ændre
skiltningen på Havnevej. Vi drøftede desuden, hvorvidt der først skal være et skilt på Havnevej og
siden på Uglebjergvej, men det syntes vi ikke, at der var behov for.

3. Revideret regnskab
Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag
Karin Mejding havde indsendt følgende forslag til generalforsamlingen:
FORSLAG OM TO LOKALRÅDSARRANGEMENTER I 2021
To havevandringer på Sankt Jørgensbjerg for lokalrådets medlemmer til 5-6 haver (efter nærmere
aftale) sammen med erfaren havearkitekt. Alle interesserede fra lokalrådet kan gå med på
havebesøgene.
Fokus på:
1. Beskæring
2. Øget biodiversitet
Jeg står gerne for det praktiske i forbindelse med de konkrete arrangementer, tilmelding,
tilrettelæggelse m.v., og forestiller mig, at lokalrådet dækker udgifterne hertil. Anslået ca. 5.000 kr. i
alt for to arrangementer.
Uddybning
For at vi alle kan blive lidt klogere på at dyrke vores haver miljøvenligt, vil jeg foreslå to
arrangementer med Karen Attwell i form af to korte ”havekurser” med fokus på henholdsvis
’beskæring af træer og buske’ og ’biodiversitet’.
Formen kan være to fælles vandreture (med et par måneder imellem) til 5-6 haver (efter nærmere
aftale), med mulighed for, at alle interesserede går med og lytter og lærer. Det kan gøres på to
lørdag formiddage (á 2-3 timer), fx en i februar og en i april. Karens ærinde er ikke at udarbejde
haveplaner eller se på ”fine haver”, men udelukkende at give gode råd om, hvor og hvordan man
kan tage fat, hvis man vil foretage små ændringer i en eksisterende have i retning af en smuk og
formålstjenlig beskæring og et rigere insektliv. Nogle af os stiller frivilligt vores haver til rådighed for
besøg (og modtager tips), andre interesserede går med og suger til sig. Karen Attwell er en meget
erfaren landskabsarkitekt, med bl.a. mange års ansættelse i Roskilde Kommune bag sig. Hun har
arbejdet specielt meget med beskæring og fredning af træer – og har desuden i en årrække stået
bag beplantning af kommunale områder, bede og blomsterkummer. Jeg har kontaktet Karen Attwell
og forhørt mig om muligheden for at lave disse to lørdage i regi af SJB lokalråd, og det vil hun meget
gerne, hvis der er interesse for det. Hendes timepris er 800 kr. + moms.
Sociale arrangementer i det fri
Da vi nok kan se frem til en sæson med skiftende og måske stramme retningslinjer for fælles
arrangementer, kunne de to lørdage samtidig være nogle hyggelige muligheder for at mødes (med
afstand, håndsprit og i det fri), og få talt og drukket en kop kaffe sammen, alt imens vi bliver lidt
klogere på, hvordan vi kan tage fat i vores egne haver, når sæsonen starter. Starten på fælles
inspiration og små ændringer med stor effekt.
På generalforsamlingen
Hvis der ikke er interesse i lokalrådsregi, kan vi måske ved håndsoprækning finde ud af, hvem der evt. er
interesserede i at lave arrangementerne for egen regning, som privat fællesinitiativ.

Der var stor tilslutning til Karins forslag og det blev dermed enstemmigt vedtaget. Karin meldte sig som
tovholder og arrangementet tænkes gennemført i foråret 2021.

5. Kontingent 2021
Da 2020 grundet Coronarestriktioner har været et ”magert” år på aktivitetssiden, har Lokalrådets udgifter
været tilsvarende få. Derfor foreslog Bestyrelsen, at kontingentet for 2021 undtagelsesvis skulle sættes til 0
kr., hvilket blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Camilla Martens og Per Vejrup-Hansen var på valg, begge ønskede genvalg og blev genvalgt for 2 år.

7. Valg af suppleanter
Hans Hansen var på valg, ønskede genvalg og blev genvalgt for 2 år.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
De 2 poster er gennem mange år blevet varetaget af Steffen Brynskov og Michael Møller Nielsen, begge
ønskede at fortsætte på posterne og blev genvalgt.

9. Eventuelt
Ved generalforsamlingen i 2019 blev der nedsat et udvalg bestående af Ann Cathrine Holgaard og Henrik
Martens, der skulle undersøge mulighederne for etablering af ladestandere til El-biler i Lokalrådets område.
Henrik kunne berette, at han havde været i kontakt med Region Sjælland om muligheden for etablering af
ladestandere på Psykiatriens P-plads i Smedegade. Ideen er, at Psykiatriens ansatte, patienter og deres
pårørende kan benytte standerne i dagtimerne, f.eks. 8-16 og Lokalrådet (og andre?) i døgnets øvrige
timer. Henrik fortalte, at aktuelle status på ”projektet” er, at Region Sjælland med stor sandsynlighed
indhenter tilbud på at opføre 2 el-ladestandere (hver med mulighed for opladning af op til 4 bil ad gangen).
Tidshorisonten for etableringen: nok først primo 2022. Ann Cathrine fortalte herefter, at hun ved kontakt til
Roskilde Kommune havde fået at vide, at Kommunen er på ”planlægningstegnebrættet” med hensyn til at
opføre en ”hel del” el-ladestandere rundt om i byen – bl.a. også ved Havnen, men er sandsynligvis også
tidligst en realitet i 2022.
På baggrund af en forslag ved generalforsamlingen i 2019 om julelys i det store egetræ i Brøndgade kunne
Søren Brockhoff oplyse, at han har undersøgt mulighederne, og fundet det meget omstændigt at
”beklæde” det efterhånden meget store egetræ med lys i hele kronen. Søren foreslog i stedet en ny
tradition med et havearrangement 1. søndag i advent, hvor Lokalrådets medlemmer kunne mødes, ønske
hinanden ”god jul” og drikke et glas gløgg, eller andet sammen. Den, der stiller have til rådighed skulle
doneres en julelyskæde til ophængning i et fra vejen synligt træ. Ideen er, udover mulighed for at mødes 1.
søndag i advent, at området år efter år bliver mere og mere julebelyst, efterhånden som

kædedonationerne ”udrulles”. Der blev talt lidt frem og tilbage om dette forslag, herunder at kvarteret
måske med tiden bliver FOR kunstigt belyst, men debatten gik hurtigt over i, at egetræet er ved at være alt
for stort (nedfald fra træet sviner vejen) og trænger til grundig beskæring. Det er således på tide, at
Bestyrelsen tager kontakt til Roskilde Kommune, Park og Vej og anmoder om en kraftig beskæring.
Vibeke Schaffalitsky spurgte, om det kunne være muligt at reducere i vejskiltningen i Brøndgade, f.eks.
fjerne skiltet med ”arbejdskørsel” for ”neden” i Brøndgade. Hertil oplyste Bestyrelsen, at vi ved
henvendelse til Kommunen om netop dette, fik at vide, at skiltet SKAL stå der, idet kørsel med ”båd på
trailer” er at betegne som arbejdskørsel og er en hyppig aktivitet lige her ved havnen.
Vibeke fortalte endvidere, at kommunen havde fjernet nogle dunhammere ved gadekæret og grunden til,
at ikke alle ”nødvendige” dunhammere var fjernet er, at båd kræves, for at fjerne de der vokser i vandet.

Ved generalforsamlingens afslutning blev Hans takket for de fine dronebilleder over Lokalområdet, han
optog i forbindelse med sommerfesten. Der var medtaget en del eksemplaner, som interesserede tog med
hjem til evt. ophæng.
Hvis andre også skulle ønske et flot dronebillede over området kan man tilgå følgende link:

https://www.dropbox.com/sh/wxxvmz6tvb6lfmh/AAC-jUK-ZUYwqwqcgMzoYTTxa?dl=0

Referent
Anne-Marie Rasmussen

