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i Store Børs

Charlotte Vinther bød velkommen. Kalle blev valgt som dirigent og Gitte Bruun som
referent.
Bestyrelsens beretning. Charlotte og Karin aflægger beretning da de har delt
formandskab. Der bruges billeder via projektor.
Jan redegør for trafikudvalgets arbejde, der efter 40 års arbejde af mange tidl. og
nuværende udvalgsmedlemmer, er resulteret i en happy-ending. Kommunalbestyrelsen
har vedtaget at Brøndgade skal lukkes ved Havnevej. Midlertidig afspærring sat op d.
17/10.
Herefter er der pause, hvor der serveres kaffe/te med Sankt Jørgensbjerg-kage og et glas
cognac/Bailey for at fejre begivenheden. Anne Grethe har lavet en sang til lejligheden.
Generalforsamlingen genoptages og Bjarne redegør for projektet Kulturbyen – Landsbyen
i Byen. Projektet er lidt i bero nu. Kommunen er i gang med et større kulturprojekt og vil
lave nogle ”kulturnedslag”, og de vil gerne starte på Sankt Jørgensbjerg. Møde om det i
morgen.
Karin redegør for at vi har fået genoptrykt Arthur Fangs bog ”Sct. Jørgensbjerg” for midler
dels fra Sankt Clara Mølle-fond og dels fra Historisk Samfund for Roskilde. Lotte Fang har
overdraget rettighederne til bogen til os. Den kan købes hos Flensborgs boghandel.
Mindre oplag kan købes hos Karin for 85 kr.
Charlotte fortæller om æblemosterdag for et år siden.
12. januar var der, med Claus Helweg Ovesen som guide, tur rundt til lokale steder som L.
A. Ring har brugt som motiv, dette blev fulgt op d. 21/1 af et foredrag i DUI-huset.
I februar var der filmaften samme sted med en lille bid mad og visning af filmen Into The
White. Der bliver nok en filmaften igen næste år.
Sankt Hans-aften: dejligt vejr og mange deltagere. Johannes vil gerne fortsat arbejde med
på at bygge bål, men en koordinator må styre tilbud om hjælpere og få deres mobilnr. og
sørge for at nogle laver en heks.
17/8 sommerfest på pladsen bag kirken. Godt vejr, medbragt mad/drikke, underholdning
med bl.a. volleyball og skattejagt. – Der er blevet købt 2 festtelte på 4 x 8 m. De kan lejes

for 500 kr/stk ved henvendelse til brithaskyum@yahoo.dk . Opbevaringsplads til teltene
søges.
Bestyrelsen har været aktive v. høringen om ny lokalplan for børneinstitutionen
Molevittens tidl. område. Etagebyggeri.
Forslag fra Søren Brockhoff om at der næste år laves en tur (evt. i etaper) ad
Skjoldungestien.
Regnskabet. Da kasserer Per ikke er til stede, fremlægger revisorsuppleant Michael
Møller regnskabet. Det godtages med applaus. Kontingentet uændret 200 kr pr. husstand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Charlotte, Karin og Bjørn er på valg, Bjørn modtager ikke genvalg.
Charlotte og Karin genvælges og Thyra (Smedegade 7) vælges.
Suppleanter: Britha Skyum og Henrik Madsen genvælges
Revisor: Steffen Brynskov, suppl. For revisor: Michael Møller.
Evt.:
Anne Grethe og Elsebeth har arbejdet med lokalrådets arkivalier m.h.p. at lave en bog.
Gitte Bruun har i juni/ juli henvendt sig til Roskilde kommune, Beredskabet og
menighedrådet om pleje af bevoksningen på og omkring bunkeren, da buske og
brændenælder vælter ind over Legeskibet. Efter en del abekastning blev der lavet en
frigørelse af legeredskaberne af kommunens parkafd.
Karin sluttede generalforsamlingen af med at takke St. Børs for venlig imødekommenhed
ikke mindst med priserne og for at skabe en dejlig kage. De fik bogen om Sankt
Jørgensbjerg.
/Gitte Bruun

