Generalforsamling i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd, d. 31. oktober 2018
Fremmødt: 33 beboere til spisning + ca. 5-10 ekstra til GF
Vi starter med pizza, lidt rødvin og vand kl 18:30 og GF starter 19:30

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslår Trine-Maria og Kalle
Som bliver valgt!
2. Bestyrelsens beretning
Er vedlagt dette referat, som selvstændigt dokument.
Arrangementer
Filmaften – så længe jeg lever
Fisketur – der er mange fisk i det gadekær!
Fællesspisning – Ulla sender mails rundt og man tilmelder sig selv hos Pipers Hus
Skt Hans Aften blev desværre aflyst i 2018 på grund af den tørre sommer og afbrændingsforbuddet
Sommerfesten var stor succes – masser af kage og godt vejr og forsøg på at blande ”de nye” med
dem, der har boet her længe.
Sager:
Beskæring ved gadekæret
Kommunen siger, at de har haft forsømt området længe, derfor var de nødt til at lave en
foryngelsesbeskæring – især af brombær - og nu får det et par år og så ser man på om den naturlige
bevoksning kan klare det selv eller om der skal genplantes noget. Alt i alt regner vi med at området
bliver pænt. Dialogen med kommunen har været god.
Affaldscontainere
Sat op ved gadekæret. Bjørn er rigtig træt af det er lige udenfor hans hus. Og nu har vi (bestyrelsen)
haft en dialog med dem om, at få det til at blive pænere. Så nu skal der laves en hæk foran
containerne, brosten bagtil (tegning er i Jeppes beretning) og den flaskecontainer, der er sat op skal
være støjdæmpet og der skal kun være to øvrige containere.
Hvis man vil have containerne helt væk, skal vi bare gøre pladsen overflødig ☺ På Wendtsgade har
de lavet deres eget lille system. Hvis man ikke har en flaskecontainer kan man måske ”dele” med
naboen og så lade være med at bruge containerne ved gadekæret.
Opfordringen fra GF er, at vi forsøger ikke at bruge containerne andet end i dagtimerne (ikke tidlig
morgen og sen aften) så vi mindsker støjgener for naboerne og at vi ikke bruger dem mere end højst
nødvendigt. Der er også en flaskecontainer på havnen.

3. Revideret regnskab
Regnskabet godkendes uden bemærkninger
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen anbefaler at fastholde det nuværende kontingent på 200 kr./år.
Det godkendes
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Vi skal have valgt 2 medlemmer.
Per Vejrup-Hansen og Thyra Søndergaard er på valg.
Per vil gerne genopstille. Thyra genopstiller ikke.
Per bliver genvalgt
Camilla fra Toftegade 6 stiller op og vælges som bestyrelsesmedlem, hun har boet i 8 år på Sct
Jørgensbjerg og hun arbejder som sekretær på INSP
Suppleanter … der er meget stille i forsamlingen

7. Valg af 2 suppleanter.
Hans Hansen, Kirkebakken 3, har boet i området i 3,5 år og arbejder til hverdag med droner. Hans
er også webmaster for lokalrådet.
Kirsten, Kirkegade 2 har boet her siden 2004 og har arbejdet i Roskilde Bank, så hun bemærker
straks at de indkøbte fakler (som ikke blev brugt i år) må være til brug næste år.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
I det forløbne år er opgaverne varetaget af Steffen Brynskov og Michael Møller Nielsen.
De bliver begge genvalgt!

9. Eventuelt.
Hurtigt internet
Hans Hansen holder et kort oplæg om fibernet og lover at gå til ”Bredbåndsmesse” i regi af
kommunen sidst på måneden. Vi skal undersøge tilslutningskrav (beløb) og hvor mange der skal

være med? Hvor meget ligger der allerede? (nogen mener, der blev gjort klar i Brøndgade 2006,
fordi nogle af ejendommene oppe ved Toftegade fik det, så det skal også undersøges)
Badebro ved Sct Hans Have eller ved inderfjorden
Henrik, Toftegade 6 som har fået ideen fortæller:
- Ringede til Bjergmarken (rensningsanlæg) som ikke mener, det kunne være problematisk
- Kommunen mente heller ikke det var et problem
- Region Hovedstaden ejer det – Henrik Schiødt (?) er projektleder og vi afventer et svar fra ham
om, om de vil tillade det.
Det koster ca. 200.000 kroner for en badebro – og man skal være 5 mand/5 timer for at lægge den
ud og tage den op igen.
Der er ret god opbakning i forsamlingen til ideen, men nogle af udfordringerne er adgangsvejene – i
forvejen har Sct Hans Have problemer med parkering.
Kim fortæller, at det også har været oppe i Havneselskabet – der er ikke nogen lystbådehavne i dag.
der ikke har et sted, man kan bade. Man kunne måske lave det på ydermolen – folk bader alligevel
fra molerne – og andre steder er det en stor succes. Kim nævner det kunne være på ydermolen med
en bade ponton. Og så var man ude over det med adgangsforholdene ved Sct Hans Have. Kim lover
at få en status fra Havneselskabet – om de har nogen planer?
Trine-Maria nævner, at det kan være et problem, hvis folk bruger kapellets område som strandpark.
Og nævner at Sct Hans Have desværre fik afslag på kajak-udlejning.
Casper vil gerne arbejde videre med ideen sammen med Michael – der bør klart være en
bademulighed i inderfjorden – men måske mere lækkert at gøre det inde i havnen – og måske med
en flyde ponton.
En deltager nævner, at der er badesøer ved Lynghøjsøen og andre steder.
Annegrethe har taget et flot billede med fra en elev af LA Ring.
--Efter den officielle del af generalforsamlingen sad vi i grupper og talte om ideer til aktiviteter
fremover. Der blev nævnt følgende forslag:
Loppemarked
Tour de chambre – se hinandens huse
Historisk dag/ tur i området
Boost til sommerfesten med musik
Boost til aktiviteter for børn ved sommerfesten

Fiskekonkurrence i dammen (fang den største fisk i gadekæret)
Filmaftener for både voksne og voksne/børn
Halloweenfest for børn og voksne – aktiviteter på
Forslag til klapborde til sommerfesten (som kan lejes ud til med teltet)
Forslag om Facebookgruppe for lokalrådets medlemmer, så man kan skrive til hinanden?
Pinsefrokost i Vrågården er åben for alle med madkurv – og Anne Grethe foreslår at man skriver ud
med de aktiviteter, man sætter i gang.
Velkomstpakke til nye beboere

