Referat fra generalforsamlingen i
Sct. Jørgensbjerg Lokalråd 26. oktober 2016.
-

-

Den ene formand, Karin, bød velkommen.
Pkt. 1. Valg af dirigent og referent.
Bjarne Westerberg blev valgt som dirigent og Britha Skyum som referent.
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.
Beretningen blev fremlagt af Karin og Charlotte.
A. Vores støtte til Roskilde Flygtningevenner. Hanne Tang fortalte om
flygtningevennernes arbejde. Centeret på Skt. Hans er Danmarks bedst
fungerende, men lukker pr. 1. december 2016, hvor Udlændingestyrelsens
lejekontrakt udløber. Flygtningene fordeles til hele landet. 70 kommer til
Avnstrup, hvor man mangler frivillige. Der mangler også kontaktpersoner til
flygtninge, som har fået fast ophold i Roskilde. Roskilde Flygtningevenner
holder møde d.d. vedr. fremtidige aktiviteter. Tjek deres hjemmeside for info.
B. Jubilæumsfesten 14. november 2015. Festen blev holdt i Sejlklubben og blev
en stor succes, selv om der var delte meninger om hvorvidt vi fejrede 20 eller
40 års jubilæum. Anne Grete og Elsebeth udgav et flot festskrift på dagen, som
blev uddelt til alle medlemmer gratis. Man kan købe ekstra eksemplarer hos
udgiverne.
C. Nationalpark Skjoldungernes Land. Poul og Søren sendte input til
sekretariatet, for at info om Skt. Jørgensbjerg skulle komme med i
Nationalparkens folder. Høringsfase er i gang.
D. Filmaften 10. marts 2016. I år blev filmen ”Force Majeure” vist. Igen var
filmaftenen et tilløbsstykke, og vi vil gentage succesen i 2017. Nærmere info
følger. Hold øje med SJL hjemmeside!
E. Arbejdsdag Grundlovsdag. I år var der ikke behov for vedligeholdelse på
fællesarealerne, idet medlemmerne gav den en ordentlig skalle i 2015. I 2017
vil der blive fælles arbejdsdag igen, denne gang søndag den 11. juni 2017.
F. PAPERBOY har haft tema om Skt. Jørgensbjerg. Hans Hansen leverede
drone-fotos.
G. Skt. Hans Aften. Det var et frygteligt uvejr med torden og styrtregn. Men her
bruger vi ikke at aflyse! Og der blev faktisk lige ½ times pause i regnen, så
fakkeltog og bål kunne gennemføres.
H. Sommerfest 20. august 2016. Gør-det-selv konceptet er en stor succes, som vi
fortsætter. Medlemmerne er vilde med havevandringerne. Nogle havde
arrangeret fælles tovtrækning, sækkevæddeløb, snobrødsbagning m.v., og alt
var meget populært hos både børn og voksne.
I. Andehus i gadekæret. Lokalrådet har fået foræret et nyt ”gammeldags”
andehus. Desværre er det ikke helt stabilt på vandet, hvilket søges udbedret til
næste sæson. Andemor blev desværre kørt over, så de 9 æg, hun havde lagt,
blev aldrig ruget ud og var pil-rådne, da andehuset blev taget i land for
vinteren.
J. Trafikken. Der mangler oprydning i ”skilteskoven”. Jan melder, at der er håb
forude hvad angår dette. Skiltene gås efter og udskiftes til mere relevante eller
fjernes. Det er foreslået, at der skiltes med ”gennemkørsel forbudt” i enderne af
Toftegade og Smedegade ved Skt. Hans Gade. Og for enden af Brøndgade
foreslås et ”motorcykel forbudt” skilt, så vi forhåbentlig undgår motorcyklister,
der kører igennem. Nogle beboere oplever problemer med gennemkørende trafik
på Uglebjergvej, og der arbejdes på at finde en løsning på dette.
Pkt. 3, revideret regnskab.
Per omdelte regnskabet og gennemgik dette. Kassebeholdning nu ca. 42.000,Midlerne fra Sct. Clara Mølle er brugt ved trykning af festskriftet. Regnskabet blev
godkendt.

-

Pkt. 4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

-

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet bliver uændret: 200,- pr. husstand pr. år.

-

Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Per og Britha på valg. Begge blev genvalgt.

-

Pkt. 7. Valg af suppleanter.
Trine-Maria er valgt til 2017. Casper ønskede ikke genvalg. Søren Helbæk,
Toftegade 23 blev valgt.

-

Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Steffen fra kirkegade 8 genopstillede og blev genvalgt.
Revisorsuppleant Michael fra Kirkegade 13 ligeså.

-

Eventuelt.
A. Det store asketræ ved kirken er blevet valgt som ”Evighedstræ” nr. 66 blandt
særligt bemærkelsesværdige træer i Danmark. Det er cirka 250 år gammelt.
Det er nu forsynet med en plakette.
B. Trafikken i havnen. Bjarne Westerberg er i bestyrelsen i havnen og fremlagde
planer for regulering af kørsel, især hvad angår motorcykler, på havneområdet.
Det der oprindeligt var et veteranbil-træf, er nu overgået af et enormt antal
motorcykler, som samles for at ses og høres af hinanden, ofte til gene for andre
brugere af havnen. Der er forslag om at opsætte bomme, som lukkes på
fastsatte tidspunkter. Der var en del debat for og imod. Et medlem foreslog at
genetablere hajtænder, så man skal stoppe, når man kører FRA Havnevej mod
byen, for at sænke hastigheden.
C. Trine Maria har et stort ønske om P-pladser på Havnevej reserveret for
beboere, idet beboere på f.eks. Kirkebakken, ikke har mulighed for at parkere
ved egen bolig.
D. Miljøfestival ved Menighedshuset/”Grøn Kirke”. Søren og Anette deltog med
en bod på festivalen. Der havde været mange aktiviteter, men ikke mange
besøgende. De opfordrer til at man støtter op om arrangementet i 2017.
E. Der er blevet sendt en ansøgning til kommunens Landsby og Bydelspulje.
Emnet var et samarbejde med L.A. Rings Atelier omkring indretning af et fælles
arkiv for lokalt materiale. samt mulighed for vidensdeling og fælles aktiviteter.
F. Forslag om et fælles loppemarked på Blegeengen (græsarealet ved gadekæret)
den 6. maj 2017. Hvis der er interesse stiller vi teltene op.
G. En beboer foreslog at opstille en smuk bænk under træet på pladsen, hvor
den gamle brønd stod. (I krydset Brøndgade/Kirkegade.)
H. Jan Mejding orienterede om hvor langt man er med renovering og indretning af
Rings Hus i Brøndgade 1. Der er lavet en folder, med hvilken man kan gå en
tur i Rings fodspor på Skt. Jørgensbjerg og omegn.

