Referat af GF i Sankt Jørgensbjerg Lokalråd
Onsdag d. 25. oktober, 2017, DUI-Huset, Havnevej, kl. 19:30
Charlotte og Karin byder velkommen
Vi synger en sang for Hanne
Punkt 1 – Valg af dirigent
Kalle Hult er dirigent
Trine-Maria Kristensen er referent
Punkt 2 - Beretning
Karin Mejding og Charlotte Vinther fremlægger bestyrelsens beretning for 2017
- Filmaften
1. marts – filmaften i DUI-Huset med italienske lækkerier og 2 afsnit af serien ”Frikjent” –
velbesøgt og hyggeligt. Charlotte fortæller at serien ligger på Netflix
- Nationalparken
7. maj – nationalparken – vandretur med Britha og Karin om ”At bo på Sankt Jørgensbjerg – et
nutidigt boligmiljø i historiske omgivelser” – en fortælling om, hvordan vi bor i dag – ikke historisk,
men nutidigt – der var 7 personer med på turen.
Vi er en del af Nationalparken – vi skal ikke en masse, men det giver os nogle muligheder – og
kirken og de gamle huse fremhæves i den store nationalpark-plan. Karin lover et eksemplar af den
trykte plan til den nye formand for Lokalrådet.
I forhold til nationalparken kan SJB blive partner – det koster ikke noget og man kan så bruge
logoet i forskellige sammenhænge. Det er noget man må overveje i den nye bestyrelse.
Der kører for tiden (oktober 2017) en undersøgelse for øjeblikket om bæredygtig, bynær turisme
med en række spørgsmål, som Karin anbefaler at man går ind og svarer på. Man kan vinde et
gavekort på 2000 kroner.
- Sortering af affald
Vi hører fra kommunen. Vi skal sortere meget mere end hidtil – lokalrådet har deltaget i en høring
og opfordret til at man tager hensyn til, hvad det er for en type huse, vi bor i (vi kan ikke have en
masse beholdere stående, mange af os har ikke ret meget plads) Karin og Charlotte havde Anette
fra ”Affald” i kommunen på en tur med rundt og se på udfordringerne. Heldigvis er ordningen
fleksibel. Man kan dele containere og det er også muligt at få en 70 ltr pose til bio/madaffald – så
beholder man den pose/beholder man allerede har og får så én ekstra beholder til en pose mere
og begge poser bæres så ud. Metal og papir mm. bliver der også sat fælles containere op til ved
havnen og ved gadekæret. Det lader til at ordningen er ret fleksibel og vi får alle et brev (i
november) med mulighederne og så kan vi hver især vælge det, der passer os.
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- Sankt Hans Aften
Johannes har stået for bålet i flere år, men takkede af i år (mange tak til ham for indsatsen). I
stedet var den en gruppe bestående af bl.a. Per, Steffen, Arne, Lars, Henrik, Hans og Jan, der
sørgede for det flotte bål. – Marie lavede en heks.
- Sommerfesten
Eftermiddagsaktiviteter – havevandring og det var rigtig hyggeligt, hønseskidning og tovtrækning
og masser af kager og bagefter grill og hygge og en dejlig fest med god opbakning.
Punkt 3. Regnskab
Regnskabet blev fremlagt af vores interne revisor, Michael Møller Nielsen
Meget få udgifter i 2017 – formuen er på ca. 52.000 – vi omsætter for omkring ca. 17.000 om året
(regnskabet er vedlagt dette referat)
57% af indtægterne er overskud
13% af indtægterne bruges på sommerfest
6% bruges på GF (Pizza)
Der er givet 2000 kroner til Sankt Hans Have og 2000 kroner til LA Rings Hus
Punkt 4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Men vi har fået et par spørgsmål.
Det ene spørgsmål er Annegrethe der har lavet festskriftet om SJB sidste år – og kunne materialet
få husly ovre i LA Rings hus (i et vitrineskab som skal indkøbes til formålet)? Spørgsmålet er et
oplæg til LA Rings Venner, som vi beslutter at den nye bestyrelse skal sende videre til dem. Der er
opbakning til at det er en god idé.
Punkt 5. Kontingent
Vi fortsætter på uændret niveau (200 kroner pr. år)
Punkt 6 Valg af nye medlemmer af bestyrelsen
Karin, Charlotte og Britha ønsker ikke genvalg – Britha flytter og Karin og Charlotte stiller bare ikke
op igen efter flere års indsats.
Per og Thyra fortsætter (ingen af dem er på valg i år)
Opstillede og valgt
Søren Helbæk, Toftegade 23
Christel Balle Nielsen, Toftegade 19 E
Jeppe Øster-Rothenborg, Smedegade 1
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Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde
Punkt 7 Valg af suppleanter
Trine-Maria Kristensen, Kirkebakken 3
Anne-Marie Rasmussen, Brøndgade 20
Punkt 8 Valg af revisor og revisor-suppleant
Michael og Steffen fortsætter
Thyra havde købt chokolade til Karin og Charlotte som tusind tak for indsatsen med det delte
formandskab.
Punkt 9 Til orientering
Trafik – der er ikke sket ret meget siden sidst – vi venter på små-ændringer af skiltningen, men der
er ikke sket noget siden vi sendte forslag til kommunen. Der er for mange skilte nogen steder og
mangler et på Uglebjergvej.
Roskilde Flygtningevenner – Hanne gav sidste år et engageret oplæg om Roskilde
Flygtningevenner og deres mange imponerende aktiviteter. Vi er medlemmer på den måde at vi
bliver orienteret om det der foregår.
Behovet er faldet ret meget, fordi det ikke længere er flygtningecenter – der bor ikke længere 350
personer på centeret – nu er det folk der bor her.
Gennem Dansk Flygtningehjælp er der også brug for mentorer for unge flygtninge, som skal i gang
med uddannelser eller jobs. Mentornetværket i Roskilde (man melder sig ind via Dansk
Flygtningehjælp) anbefales af flere deltagere på GF – og netværket har fået integrationsprisen
sidste år.
Der er også gang i lektiecafeen igen – i Avnstrup (ude ved Hvalsø) og de savner også frivillige
kræfter.
LA Rings Venner: Der har været åbent hver weekend fra 12:00 – 16:00 og der har været gæster –
overraskende mange – ca. 40 -50 mennesker pr. weekend, så det er foreningen ret tilfreds med.
Der er vinterlukket – vinteren bruges til planlægning og eventuelle særarrangementer.
Debat: Der er lavet en særlig lokalplan så huset kunne nedlægges som bolig og i stedet udlægges
som et sted der er åbent for offentligheden. Lokalplanen lægger op til, at man kan bygge et hus (til
café) med høj rejsning. Cafeen er noget LA Rings venner har bedt om – fordi de har tænkt at en
café kunne give lidt indtægter til museet engang i fremtiden. Lokale beboere (de 6 naboer) har så
henvendt sig, fordi de er bekymrede for et for stort hus. Bestyrelsen i LA Rings venner er ikke
interesseret i et stort hus – mener, at haven er bevaringsværdig i sig selv – så Jan Mejding
understreger at hensigten (i den nuværende bestyrelse i LA Rings venner) er, at hvis der skal
bygges skal det gøres nænsomt og så det ikke skæmmer haven eller andet.
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(Sagen diskuteres med en del detaljer. Men da vi ikke kan beslutte noget under punktet skrives
der ikke detaljeret referat af den debat).
Sankt Hans Have: Stine Golterman var inviteret til at give en kort orientering, men hun dukkede
ikke op.
Punkt 10 - Eventuelt?
Annegrethe nævner at der bygges meget (havnen og senere Skt Hans Hospital) og at vi skal holde
øje med trafikken.
Vær også opmærksom på, hvad der sker med det gule hus i Smedegade? En beboer på GF har fået
en hørings-skrivelse fra kommunen, men lokalrådet har ikke fået en høringsskrivelse.
Den nye bestyrelse opfordres til at tage kontakt til kommunen og spørge, hvordan de vælger,
hvem der skal høres – vi vil meget gerne have at lokalrådet på Sankt Jørgens Bjerg får besked, når
der sker noget i vores område – lokalplan for LA Rings hus og også høring omkring huset i
Smedegade – her ville det være oplagt at sende høringsmateriale til Lokalrådet.

E-mail-adresser til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmer
Christel christelbn@hotmail.com
Søren shelbaek@hotmail.com
Jeppe jeppeoster@hotmail.com
Derudover eksisterende medlemmer
Per (kasserer) per.vejrup@gmail.com
Thyra thyrasoendergaard@gmail.com
Suppleanter (inviteres til alle møder)
Anne-Marie 3xrasmussen@gmail.com
Trine-Maria trinemaria@gmail.com
Webmaster (inviteres til alle møder)
Hans hanshansen@acm.org
Første bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag d. 6. december, kl 19.00 hos Thyra
Dette referat og regnskabet som blev fremlagt lægges også på websitet for lokalrådet
http://www.sjblokalraad.dk/
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