
	  

	  

	  

Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  Sct.	  Jørgensbjerg	  
Lokalråd	  
 
 
 
 
 

Tegnet af Jørgen Brændekilde – 
Kirkebakken på Sct. Jørgensbjerg mod øst.1973 
 
 
 
Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 19.30 hos Bjarne, Asylgade 1  
 
Til stede: Bjarne, Per, Britha, Charlotte og Karin 
Afbud: Thyra og Henrik  
 
1) Nyt på Bjerget. 
     Der er nye beboere på vej til Asylgade 12. Per afleverer et velkomstbrev. 
2) Valg af referent: Karin 
3) Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet blev godkendt  
4) Kommende arrangementer:  

• 5. marts filmaften i DUI-huset. Program og invitation følger. Omdeles på papir 
sammen med indbetalingskort (af uddelerne)– samt sendes ud på mail til 
medlemmer (af Karin). Charlotte og Mikael står for indkøb af mad, vin og film. 
Bjarne indkøber vand og øl i behersket mængde. Karin bager brød og laver 
humus. 

• 24. maj: Vandretur på en del af Skjoldungestien i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening. Initiativtager: Søren Brockhoff. Annonceres på 
www.sjblokalraad.dk 

• 5. juni: Grundlovsdag – arbejdsdag med diverse indsatser omkring gadekæret 
og petanquebanen. Bestyrelsen er tovholdere og kontakter evt. andre. 

• 23. juni: Skt. Hansbål – Johannes og Karin er tovholdere og flere indkaldes som 
hjælpere i forbindelse med bålet. Per sørger for fakler. Gitte sørger for heks. 
Karin kopierer Midsommersangen til uddeling. Kender nogen evt. en 
harmonikaspiller, som kan akkompagnere sangen omkring bålet? I så fald: 
Kontakt en fra bestyrelsen. 

• 16. august: Sommerfest. Mere herom senere.  
  



 
5) Kontingenindbetaling og uddeling af betalingskort. 

Per skaffer indbetalingskort og laver følgebrev – samt tildeler ruter til uddeling blandt 
bestyrelsens medlemmer. Invitation til filmaften uddeles sammen med disse. De 
enkelte uddelere modtager materiale på mail og kopierer selv et passende antal til 
deres rute. Hvis det giver problemer: Kontakt Per.  
Per omdeler indbetalingskort til uddelerne. 
 

6) Status vedr. Trafik, og afspærringen af Brøndgade. Evt. bemærkninger/ønsker til 
kommunen forud for permanentgørelsen af afspærringen i maj. 
 Lokalrådet er positivt over for den nuværende placering og deltager gerne i drøftelser 
af den konkrete udformning af lukningen. Trafikgruppen holder kontakt med 
kommunen. 

 
7) Kulturprojekt. Bjarne og Jan var til møde i kommunen d. 17. december. 

Bjarne refererer herfra: Man gik sammen en foreslået tur i området. Kommunens og 
turistforeningens medlemmer var meget positive over for forslagene. Turistforeningen 
kontakter lokalrådet for fortsatte drøftelser og evt. materialeudarbejdelse. 
 

8) Henvendelse til Lokalrådet fra nabo ifbm en naboorienteringssag på Havnevej. 
Kommunen har sendt ombygningssag vedr. Havnevej 33 til orientering i lokalrådet. 
Lokalrådet udtaler sig kun i sager, som har principiel karakter. Det mener vi, at denne 
har. Bestyrelsen sender derfor følgende udtalelse til kommunen vedr. ombygningen på 
Havnevej 33: 
 

”Sankt Jørgensbjerg lokalråd ønsker at bevare områdets egenart, som den er 
beskrevet i lokalplanen. På den baggrund er vi uforstående over for den 
planlagte dispensation, som afviger væsentligt fra intentionerne i lokalplanen.” 
 

9)    Eventuelt: Besøg vores hjemmeside, www.sjblokalraad.dk – og send gerne input   
eller billeder til Karin.  
 
Næste møde: Mandag den 19. maj 2014 hos Britha i Toftegade 
 

 
 

 
 
 
 
 


